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 مقدمه مؤلف

نوِن َو َبُعَد َعن َلَحظاِت الُعیوِن َو َعِلَم ِبما کااَن  ِذی َقُرَب ِمن َخَطراِت الظُّ الَحمُد ِلّلِه الَّ
لوِة َو ال ٍد َو آِلاِه َقبَل َان َیکوَن ُثمَّ َافَضُل الصَّ الِم َعلی َافَضِل ااَلنِبیاِء َو الُمرَسلیَن ُمَحمَّ سَّ

اِ   ِدنا َوصاِحِب َزماِنناا ُحجَّ ما َسیِّ یَن الُمنَتَجبیَن َو الِسیَّ ر میَن الَمعصومیَن الُمَطهَّ الُمَکرَّ
یَف َو َلعَنُ  اللِه َعلای َاعاداِهِه  ر َل اللُه َفَرَجُه الشَّ م َو ُمنِکاری بِن الَحَسِن الَعسَکری َعجَّ

یَعِتِهم َو ظاِلمی شیَعِتِهم َو ُکالِّ َمان َشافَّ ِفای ُک اِر  بی َشر َفضاِهِلِهم َو َمناِقِبِهم َو ُمَخرِّ
َف ِفی َلعِن ُمخاِل یِهم ِمَن اآلِن ِالی َیوِم الِقیاَمِ    َاعداِهِهم َو َتَوقَّ

الکرافرین  نین و بروارفرّرار امیرالؤرؤم کّرار غیرر ست به موال حضرت حیدرایاین کتاب هدیه
  اللره علرا اللره ذ  ابوالحسن و الحسین اخ الرسول زوج البتول عین الله یدالله لسرا  اللره ا  

ّنة قسیا الّنار و الَجّنة وصر  الؤطری   حّقرا امران اال ر  و ز  خ   ّبه ج  ا  الله قلب الله َمن ح 
 الِجّنة حضرت عل  بن اب  طالب

ل میالعه کتب بودن متوجه شدن که روایات در مورد سب هنگام  که مشغواما بعد این حقیر 
 مختلف آمده و یر  هایکتابدر  آ هاکدان از  لکن چو  هر زیاد است ودشؤنا  اهل بیت 
از آ  جای  که بعض  در سّب غاصبین خالفت ش  هؤچنین و  باشند ؤ جا  یستند  ؤایا  

لذا تطؤیا گررفتا کتراب  بنویسرا  ندکنم  و مردن را از راه راست منحرف کردهو شبهه وارد 
فتراوی و مشتؤل برر احادیرس سرّب از ا ؤره معطرومین ،سب جامع و کامل در اثبات

سااُن الّنااِقف ِفای َسابِّ » ران آ  را در مورد آ  کره برر هؤره حجرت باشرد و علؤا اللِّ
 گذاشتا. «الغاِصب
 :نکته چندتوجه به 

 :جزوه  وشته شدهدو تا آ جا که این حقیر میلع است ب در مورد س .1



 اللسا  الناطق ف  سب الغاصب  ...............................................................   4

 و  باشردم این جزوه بسیار بسریار خالصره  ،21 تعداد ص حات: ،جزوه چرا دشنان :اول
 اربردی برای محققین  داردک

 چه که دارای فوا ردی  این جزوه اگر ،12تعداد ص حات:  ،جزوه شناخت اصول دین :دوم
 ول  چند اشکال در آ  هست: باشدم 

خطوصا در قسرؤت فتراوی علؤرای آ  کره  باشدؤ   این جزوه جامع و کامل :اشکال اول
 های ا دک  از علؤا اشاره شده است.فقط به فتوا

در این جزوه بسیاری از احادیس اشتباه ترجؤره شرده اسرت و در آ  از ال را   :شکال دوما
 .که اصال مناسب  یست رکیک  برای ترجؤه است اده شده

حدیث   قل کررده و از آ  بره  هایکتابمؤلف بعض  از احادیس را از ترجؤه  :اشکال سوم
اصرل آ  روایرت کره در  در حال  که متوجه  بودهاست عنوا  دلیل  برای سب است اده کرده 

 و مترجا آ  کتاب آ  را اشتباه ترجؤه کرده بوده است. سب  وجود  داشته
  و حت باشدم بعض  از احادیث  که  قل کرده است از روایات اهل تسنن  :اشکال چهارم

در بعضرر  آ  را از بحرراراال وار  قررل کرررده اسررت در حررال  کرره خررود عالمرره مجلسرر  در 
 .ای  کرده استول  مطنف هیچ اشاره را از کتب اهل تسنن  قل کرده بحاراال وار آ  روایات

ایا صرری  در سرب غاصربین در این کتاب برای اثبات سب آوردهبعض  از احادیث  که  .2
باشرند، فت یک  از مطادیق سب شده در حدیس م که یا غاصبین خالخالفت  یست 

، کره : تؤان مردن چهارپا هستند غیر از عده کؤ  از مرؤمنینفرمایدم ما ند حدیث  که 
یا ، و باشندمطادیق این حدیس م  و خطوصا غاصبین خالفت جزءدشؤنا  اهل بیت 

در آ  خوارج یرا  ما ند احادیث  که ا ؤه باشدم استدالل به آ  از طریق م هون اولویت 
کنند که چو  ابوبکر و عؤرر  اکثین و قاسیین و مارقین و در کل دشؤنا شا  را سب م 

حردیث  کره ما نرد باشند به طریق اول  سبشا  جایز اسرت یرا ها م و عثؤا  ر ی  آ 
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حرمات دیگرر را ا جران داد سرب او اگر کس  در محدوده حرن صید کرد یا م فرمایدم 
و غطب کننده خالفت بنابراین به طریق اول  بدعت گذار در دین ست جایز ا برای شؤا

 .ش جایز استسبّ که باعس گؤراه  تؤان خال ق شد 
 .باشدم ان داخل پرا تز )( هر آ  چه که در ترجؤه یا متن از خود اضافه کرده .3

 
 و السالم علی من اتبع الهدی

 الشیخ عبد الحیدر
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 معنای سب

یب الحادی بن اثیر و ا 1تاج العروسزبیدی در  .1 در و ابرن منورور  2در النهای  فی غر
ینو طریح  در  3لسان العرب  فای المحای عبراد در برن و صاحب  4مجمع البحر

 سرببدر مراده   7اللغ  مقاییس معجمو ابن فارس در  6صحاحو جوهری در  5اللغ 
 «است. )دشنام( سب به معنای شتم»گویند: 

تُم الَوجیاُع السَّ گوید:  م رداتراغب اص ها   در  .2  اسرزا و  سرب بره معنرای ،8بُّ الشَّ
 .باشدم دشنان درد اک و زشت 

ُه ُیَشاُر ِبَها احؤد بن محؤد فیوم  گوید:  .3 نَّ
َ
اَبٌ  ِِل ِتی َتِلی اإِلْبَهاَم َسبَّ ْصَبِع الَّ و ِمْنُه ِقیَل ِلْْلِ

ب  .9ِعْنَد السَّ
سربابه گوینرد، چررا کره در  باشردم به خاطر هؤین به ا گشت  که در کنار شسرت ترجمه: 

 .شودم هنگان دشنان داد  با آ  به مخاطب اشاره 

                                                           
  13ص حه  1. تاج العروس من جواهر القاموس، جلد 1
 33ص حه  1ب الحدیس، جلد . النهایة ف  غری2
 451ص حه  2. لسا  العرب، جلد 3
  08ص حه  1. مجؤع البحرین، جلد 4
  154ص حه  0. الؤحیط ف  اللغة، جلد 5
 244ص حه  2. تاج اللغة و صحاح العربیة، جلد 6
 13ص حه  3. معجا مقایی  اللغة، جلد 7
  392قرآ ، ص حه ال. م ردات ال ا  8
  111ص حه  1غریب الشرح الکبیر للرافع ، جلد  . الؤطباح الؤنیر ف 9



 7 ........................................................................................ سب یمعنا

َغِ  َیشُمُل الَقذَف أیضًا  :فرمایدم عالمه مجلس  .4 تُم َو ُهَو ِبَحَسِب اللُّ بُّ الشَّ َو السَّ
کَثِر هِذه َو  بُّ  ال َیبُعُد ُشُموُل أ ِي  اِلخباِر أیضًا َلُه َو ِفي اصِطالِح الُ َقهاِء ُهَو السَّ الذَّ

نا َو َنحِوهَلم یَ  با، أو یا َملُعوُن،  ُکن َقذفًا ِبالزِّ ِکَل الرِّ َکَقوِلَك: یا شاِرَب الَخمِر أو یا آ
یُر، أو یا فاِسُف، أو یا فاِجُر، َو أمثااُل  أو یا خاِهُن، أو یا ِحماُر، أو یا َکلُب، أو یا ِخنِز

ُن إسِتخ افًا أو إهاَن ً   1.ذِلَك ِمّما َیَتَضمَّ
و بعید  یست  شودم را ها شامل  2سب به معنای شتا است و به حسب لغت قذف :ترجمه

کتاب االیؤا  و الک ر، باب السباب(  4که اکثر این اخبار )روایات سب در اصول کاف  جلد 
قذف را ها شامل شود و سب در اصیالح فقهاء آ  سب  است که مرتها سراختن بره ز را و 

یاا ای  ،یا ای ملعون ،یا ای ربا خور ،بگوهی: ای شراب خور این کهمثل ما ند آ   باشد 
که  هااینو مانند  ،یا ای فاجر ،یا ای فاسف ،یا ای خوک ،یا ای سگ ،یا ای خر ،خاهن

 کوچف کردن و اهانت را در بر دارد.
 

                                                           
 5ص حه  22جلد . مرآة العقول ف  شرح اخبار آل الرسول1
 قدف به این معناست که شخط  را به ز ا کرد  یا لواط کرد  متها کند بنابراین اگر به کس  بگوید ولرد. 2

خورد و به خاطر ایرن کره قذف م الز ا به خاطر این که پدر آ  شخص را به ز ا کرد   سبت داده است حد 
معا  الروضا  البهیا  فای شارح اللّ به کتراب  شود،خود آ  شخص را با این کالمش اذیت کرده تعزیر م 

 کتاب الحدود باب القذف مراجعه کنید. الدمشقی 
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 معنای شتم

اْتُم گویرد:  تهذیب اللغ محؤد بن احؤد ازهرری در  .1 ُُ : قَ عان ابان اِلعراباي: الشَّ بای
کرالن زشرت و قبیحر  اسرت کره در آ  قرذف  شتا :یعن ، 1َقذٌف  فیهِ  یَس لَ  َو  الِم کَ ال

  باشد.
 2دشنان داد او را هُ َم تَ َش گوید:  مقدم  االدبمحؤد بن عؤر زمخشری در  .2
ُُ الَکالِم َو َلیَس فیِه َقذٌف، گوید:  لسان العربابن منوور در  .3 تُم َقبی  شرتا :یعنر الشَّ

 در آ  قذف  باشدقبیح  است که  کالن زشت و
یندر طریح  .4 یَء ِبما ُهَو إزراٌء گوید:  مجمع البحر بُّ ِبأن َتِصَف الشِّ تُم السَّ َو الشَّ

شتا به معنای سب است به این صورت کره کسر  را برا کالمر  کره  :یعن ، 3َو َنقٌص 
 .خوارکننده و دارای  قص است وصف کن 

ايَو الشَّ : فرمایدم سید جواد بن محؤد حسین  عامل  .5 بُّ ِبأن َتِصاَف الشَّ َء تُم السَّ
بِّ ُکّل ِبما ُهَو إزراٌء َو َنق ما ُیوِجُب اِلَذی َکالَقذِف َو الَحِقیِر َو  ٌص، َفَیدُخُل ِفي السَّ

عِییاِر ِبَشاي الّلاِه َکاِلجاَذِم َو  ٍء ِمان َباالِء الَوضیِع َو الَکلِب َو الکافِر َو الُمرَتدِّ َو التَّ
 4.اِلبَرِص 

ی  قرص اسرت اکالم  که خوارکننده و دار اکس  را ب یعن شتا هؤا  سب است و  :ترجمه
مثل قذف و گ تن حقیر  داخل در سب استهر چیزی که موجب اذیت شود  و وصف کن .

                                                           
 115ص حه  22. تهذیب اللغة، جلد 1
 282ص حه  2. مقدمة االدب، جلد 2
  90ص حه  1. مجؤع البحرین، جلد 3
 111ص حه  21جلد الحدیثة( سید جواد بن محؤد حسین  عامل  –مة )ط . م تاح الکرامه ف  شرح قواعد العاّل 4
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و پست و سگ و کافر و مرتد و رسوا کرد  شخص به واسریه چیرزی از برالء خداو رد مثرل 
 .ام  )مرض خوره( و برص )مرض پیس (جذ
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 معنای هجو

اِع الواقِ  ِب عایِ الَم  کُر ذِ  َو ُه  جاءُ الِه  َو  ...: فرمایدم شیخ حسن کاشف الغیاء .1 ال  َو  ِ  یَّ
 1... ِ  بَ لکاذِ لِ  هُ ولُ ُم ُش  ُد بُع یَ 

وجود دارد(    که در مخاطبهایعیبواقع  )یعن   هایعیبهجاء ذکر کرد  و  ... :ترجمه
 ...ها بشود ب  یست( )که در مخاطدروغ  هایعیببعید  یست که شامل  و باشدم 

یِن  الِهجاُء َکما َیظَهُر ِمان َمجَماِع : فرمایدم آیة الله سید تق  طباطبای  قؤ   .2 الَبحاَر
ِه ِبِه َو َعِن القاُموِس َو الِمصاباِح َو تااِج  الَعاُروِس  ِعباَرٌة َعن ِذکِر َمعاِیِب الِغیِر َو َذمِّ

عِر و ِتعداِد ا تُم ِبالشِّ یاِ  ُهاَو الَوقِیَعاُ  لَمعاِیاِب ِفیاِه َو َعاِن الِهجاُء َکِکساٍء الشَّ اللِّ
اُل ِمان کَ ِباِل  حاِح الِهجاُء ِخالُف الَمدِح َو الُمَتَحصَّ ِلمااِت أهاِل شعاِر َو َعِن الصِّ

َغِ  ِانَّ الِه  مِّ اللُّ  2.جاَء ِعباَرٌة َعِن الَوِقیَعِ  َو الَهتِك َو الذَّ
عبارت است از  شودم ین طریح  معلون جاء هؤا یور که از کتاب مجؤع البحرِه  :ترجمه

قاموس و مطرباح و تراج  هایکتابدیگرا  و ذن کرد  او به واسیه آ  و  هایعیبذکر کرد  
و به معنای شتا کرد  شخط  به وسیله شرعر  استساء ا د که ِهجاء بر وز  ِک العروس گ ته

 ته است هجاء یعنر  لیس گو  آ  شعر بیا  کند آ  شخص را در هایعیب این کهو  باشدم 
ری آمده اسرت کره هجراء خرالف مردح و غیبت به وسیله اشعار و در صحاح جوه بدگوی 

از  هجراء عبرارت ت کرهسرا ایرن شرودم و آ چه که از کلؤات اهل لغت حاصرل  باشدم 
 .باشدم  و غیبت و هت  و ذن بدگوی 

                                                           
  10ص حه  ،شیخ حسن کاشف الغیاء ،. ا وار ال قاهة کتاب الؤکاسب1
 101ص حه  7جلد  ،سید تق  طباطبای  قؤ  ،. مبا   منهاج الطالحین2
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 در مورد سبقرآن آیات 

ف َمهیٍن َهّما .1  1ٍز َمّشاٍء ِبَنمیٍم َمّناٍع ِللَخیِر ُمعَتٍد أثیٍم ُعُتٍلّ َبعَد ذِلَف َزنیٍم َو ال ُتِطع ُکلَّ َحاّلٍ

را اطاعت  کن که عیب جو و سخن چین است و زیاد از خیر منرع  پست و قسا خور دهترجمه: 
 .باشدم ها  زنازادهو ک ر او عویا است و عالوه بر آ   باشدم و گناهکار  متجاوزو  کندم 

دومی  قل شده است که منوور خداو د از این آیه در حدیث  از اهل بیت مؤلف گوید:
 2.باشدم  )عمر بن الخطاب(

 3ُصمٌّ ُبکٌم ُعمٌی َفُهم ال َیعِقلوَن  .2
 .فهؤند ؤ و ترجمه: کر و الل و کورند 

َ هاُء َو لِکن ال َیعَلُموَن  .3  4أال إنَُّهم ُهُم السُّ
گاه باشید که ترجمه:   .دا ند ؤ ول   قاننداحمهؤا   آ هاآ

موِن  .4  5قاَل اخَسُئوا ِفیها َو ال ُتَکلِّ
 در دوزخ، و با من سخن  گویید. ( گم شوید6ترجمه: )ای سگان

 7َکأنَّهم ُحُمٌر ُمسَتنِ َرةٌ  .5

                                                           
  23تا  28. سوره قلا آیه 1
  107اآلیات الواهرة ف  فضا ل العترة الیاهرة، سید شرف الدین عل  حسین  استرآبادی، ص حه . تأویل 2
  20و  272. سوره بقره آیه 3
  23. سوره بقره آیه 4
  280. سوره مؤمنو  آیه 5
شرود، رجرو  تعبیر م  چخهدر فارس  از آ  به  و رودم ای است که برای را د  سگ به کار . اخسأ کلؤه6

 .به لسا  العرب ابن منوور ماده خسأکنید 
  58. سوره مدثر آیه 7
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 .ا درمیده هایاالغگو   ترجمه: 
 1إن ُهم إاّل َکاالنعاِم َبل ُهم َاَضلُّ َسبیالً  .6

پایان چه ما ند تنها آ هاترجمه:   .تر د بلکه گؤراه ما ندم ار
وراَة ُثمَّ َلم َیحِمُلوها َکَمَثِل الِحماِر َیحِمُل أس اراً  .7 ُلوا التَّ ذیَن ُحمِّ  2َمَثُل الَّ

مانند االغی کسا   که مکلف شد د که به تورات عؤل کنند ول  به آ  عؤل  کرد د ترجمه: 
 .کندم   را حؤل هایکتابکه  مانندمی

 3َکَمَثِل الَکلِب إن َتحِمل َعَلیِه َیلَه  أو َتتُرکُه َیلَه  َفَمَثُلهُ  .8
و اگرر از او دسرت  آوردمر که اگر به حؤله کن  زبا  بیرو   ما دم  سگیاو ما ند ترجمه: 

 .آوردم برداری باز ها زبا  بیرو  

                                                           
 44. سوره فرقا  آیه 1
  5ه یآ جؤعه. سوره 2
  271. سوره اعراف آیه 3
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 احادی  سب

ِهما َو الَبراَهِ  ِمنُهماَمعاِشَر َبِنی هاِشم َنأُمُر ِکباَرنا َو ِصغا َنحُن  :قال الصادق .1  1.َرنا ِبَسبِّ
 )ابروبکر و عؤررؤرا  را بره سرب کررد  آ  دو بزرگ و کوچک ما خا واده بن  هاشا :ترجمه

 .کنیام امر  ( و برا ت از آ  دولعنهؤا الله
 َد القاِها الّلهُ  َن َع لَ : بيُّ النَّ  قاَل ، فَ أبیهِ  ِد یَ بِ  عاوی ُ مُ  َذ أَخ  ُب خُط یَ  قاَم أّن النبَي  .2

 2ستاهي اال ذِ  عاوی َ ن مُ مِ  ِ  هذه االمَّ لِ  کوُن یَ  وٍم یَ  أيُّ  قوَد الَم  َو 
ه ترا بیررو  رو رد ایستاد د که خیبه بخوا ند معاویه دست پدرش را گرفترروزی پیامبرترجمه: 

و راهبررده شرده را لعنرت  بررخردا راه فرمود:را گوش  دهند( پ  پیامبر)و کالن پیامبر
 .چه روزگاری خواهد دید ذی االستاهاویه این امت از دست این مع کند

مؤلف گوید: ابن اب  الحدید در شرح  هج البالغه روایت  به هؤین مضؤو  با ا دک  ت اوت 
یعنر  مرردن گ تنرد:  «قالوا یعنی الکبیر العجاز» قل کرده که در آخر آ  چنین آمده است: 

 3.ده بودما تحت گنمعاویه  سبت داد به که  ذی االستاهمراد پیامبر از 
َباٌن  .3

َ
ِبي َعْن  أ

َ
ْحَمِن ْبِن أ َباَعْبِد َعْبِد الرَّ

َ
ِه َقاَل َسِمْعُت أ هِ َعْبِداللَّ َخَرَج َرُسوُل  َیُقوُل اللَّ

هِ  ُبوه َیْسَتِمَعاِن ِإَلی َحِدیِثهِ اللَّ
َ
 َفَقاَل َلُه اْلَوَزُغ اْبُن اْلَوَزِغ  ِمْن ُحْجَرِتِه َو َمْرَواُن َو أ

هِ َقاَل أبوَعْبِد  نَّ اْلَوَزَغ َیْسَمُع اْلَحِدیَ .: اللَّ
َ
 4َفِمْن َیْوِمِئٍذ َیَرْوَن أ

                                                           
  313در بخش کؤیت بن زید حدیس  208. رجال کش  ص حه  1
 و  هرج الحرق و 287. التعجب من اغالط العامة ف  مسألة االمامة، محؤد بن علر  کراجکر ، صر حه 2

  328کشف الطدق، عالمه حل ، ص حه 
  79ص حه  4جلد  ،ابن اب  الحدید ،. شرح  هج البالغه3
  313حدیس  130ص حه  0. الکاف  )ط ر االسالمیه( جلد 4
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مود: پیرامبر از فرعبد الرحؤن بن اب  عبدالله گوید: شنیدن حضرت امان صادقترجمه: 
مروا  و پدرش )لعنهؤا الله( مخ یا ه به سخن پیامبر گوش  حال  کهدر اتاق خود خارج شد 

، ره ماروان فرماود: او مارمولاف پسار مارمولاف اساتدرباپس پیامبر  دکردم 
از هؤا  روز بود که مردن فهؤید د مارمولر  هرا سرخن را  فرمود:حضرت امان صادق

 .شنودم 
َباٌن َعْن ُزَراَرةَ  .4

َ
َبا أ

َ
اا ُوِلاَد َماْرَواُن َعَرُضاوا ِباِه ِلَرُساوِل  َیُقوُل َجْعَ رٍ َقاَل َسِمْعُت أ َلمَّ

هِ  ْن َیْدُعَو اللَّ
َ
َبْتُه ِمْنُه َقااَل أ ا َقرَّ ْرَسُلوا ِبِه ِإَلی َعاِهَشَ  ِلَیْدُعَو َلُه َفَلمَّ

َ
ْخِرُجاوا َلُه َفأ

َ
أ

ي اْلَوَزَغ  ُه َقاَل َو َلَعَنهُ  اْبَن اْلَوَزِغ  َعنِّ نَّ
َ
ْعَلُم ِإالَّ أ

َ
 1.َقاَل ُزَراَرُة َو اَل أ

مروا  برن حکرا بره د یرا آمرد  فرمود: وقت  کهزراره گوید: شنیدن حضرت امان باقرترجمه: 
مردن خواستند او را به پیامبر عرضه کنند که برایش دعا کند بنابراین مروا  را به عایشه )لعنها اللره( 

مروا  را  زدیر  پیرامبر  بر ببرد و پیامبر برایش دعا کند، وقت  که عایشهداد د تا او را به محضر پیام
، زراره گویرد: چیرزی را از مان دور کنیاد ف پسار مارمولافاین مارمولابرد حضرت فرمود: 

 پیامبر اول وزغ بن وزغ را به او گ تند و سپ  او را لعن کرد د. این کهجز  دا ا ؤ 
نَیا ِإَلیَهاا َو  ...فرمود د: امیرالؤؤمنین .5 هِل الادُّ

َ
ن َتغَترَّ ِبَما َتَری ِمن ِإخاَلِد أ

َ
اَك أ َو ِإیَّ

َك 
َ
أ َ ت َلاَك َعان  َتَکاُلِبِهم َعَلیَها َفَقد َنبَّ ُه َعنَها َو َنَعت ِهَي َلَك َعن َن ِسَها َو َتَکشَّ اللَّ

ُکاُل َمَساِویَها  َیٌ  َیِهرُّ َبعُضَها َعَلی َبعٍض َو َیأ هُلَها ِکاَلٌب َعاِوَیٌ  َو ِسَباٌع َضاِر
َ
َما أ َفِإنَّ

یُزَها َذِلیَلَها َو َیقَهُر َکِبیُرَها َصِغیَرَها  2... َعِز

                                                           
  314حدیس  130ص حه  0. الکاف  )ط ر االسالمیه( جلد 1
 ین در قسرؤت در هنگان بازگشت از جنرگ صروصیت حضرت به امان حسن  32.  هج البالغة  امه 2

 488ذکر الؤوت ص حه 
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ا رد و بره سرؤت آ  خیرز اهل د یا بره د یرا میرل کررده بین م از این که مبادا و  ... :ترجمه
بررای ترو پررده  هایشبدیو از   یا خودش را برای تو وصف کردهد ا د فریب خوری،برداشته

عوعاو کنناده و درنادگان شاکار  هایساگ اهل دنیااجز این نیست که  برداشته است
ل و ناتوان را ذلی آنها و عزیز رسانندمیآزار ی بر بعض آنهابعضی از ای هستند که کننده

 ... کندمیغلبه  کوچکشان برو بزرگشان  خوردمی
در جریا ات بعد از شهادت حضرت رسول اکررن بره عؤر)لعنره اللره( امیرالؤؤمنین .6

ِکَلِ  الذِّ َیا ابَن ُصَهاَك َفَلیَس َلَنا ِفیَها َحفٌّ َو ِهَي َلَك َو  ...فرمود د:   1... انبّ اِلبِن آ
فرزند زن مگس ای پسر صهاک آیا ما در خالفت حق   داریا  و خالفت از آ  تو و  :ترجمه

 است. خوار
نَّ َرُجااًل ِمان ُولاِدَك َمُشاوٌم  ...)لعنه اللره( فرمود رد:  به معاویهامیرالؤؤمنین .7

َ
َو أ

ُه مِ  َملُعوٌن  حَمَ  ِجلٌف َجاٍف َمنُکوُس الَقلِب َفظٌّ َغِلیٌظ َقد َنَزَع اللَّ أَفَ  َو الرَّ ن َقلِبِه الرَّ
خَواُلُه ِمن َکلٍب 

َ
 2... أ

 ،ستمگر ،خشناحمف و  ،ملعون ،ار شومیکی از فرزاندان تو )س یانی( بسی و :ترجمه
و محبت را از قلب او کنده  که خداو د مهر غلیظی استاخالق و  بدو مرد  ،قلبش وارونه

 ... سگ هستند و ازا هایداهیاست 
َبا ُرِوَي  .8

َ
نَّ أ

َ
 َو َفاَرَقااه هللُه( َفَواَعاَداَبکٍر َو ُعَمَر )َلَعَنُهَما اللُه( َبَعَثا ِإَلی َخاِلِد بِن الَوِلیِد )َلَعَنُه اأ

ُة َعَلی َقتِل َعِلي  
َ
ساَماُء ِبناُت ُعَمایٍس اماَرأ

َ
َو َضِمَن َذِلَك َلُهَما َفَسِمَعت َذِلَك الَخَبَر أ

 
َ
ِبي َبکٍر ِفي ِخدِرَها َفأ

َ
ِدي ِفي َداِر َعِلي  أ  َو ُقوِلي َلُه رَسَلت َخاِدَمً  َلَها َو َقاَلت َتَردَّ

ُ
الَمََل

                                                           
 591ص حه  1. کتاب سلیا بن قی  الهالل  جلد 1
  774ص حه  1. کناب سلیا بن قی  الهالل  جلد 2
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َیُ  َو َساِمَعَها َعِلايٌّ  1َیأَتِمُروَن ِبَك ِلَیقُتُلوَك  اُه ُقاوِلي َفَ َعَلِت الَجاِر َفَقااَل َرِحَمَهاا اللَّ
اِکِثیَن َو الَماِرِقیَن َو  َو َوَقَعِت الُمَواَعَدُة ِلَصااَلِة الَ جاِر  ،الَقاِسِطیَن  ِلَمواَلِتِك َفَمن َیقُتل النَّ

بَهِ  َفِإنَُّهم َکاُنوا َیغِلُسوَن  دَفِ  َو الشُّ خَ ی َو اخِتیَرت ِللسُّ
َ
ای اَل ُتعاَرَف  ِإذ َکاَن أ ااَلِة َحتَّ ِبالصَّ

ُجِل َو  ُة ِمَن الرَّ
َ
مرِه الَمرأ

َ
َه باِلُغ أ ُبو  َلِکنَّ اللَّ

َ
َقاَل ِلَخاِلِد بِن الَوِلیِد ِإَذا انَصَرفُت ِمن َبکٍر َو َکاَن أ

ی ِإَلی َصاَلِة الَ جِر َفاضرِب ُعُنَف َعِلي   ُباو َفَصلَّ
َ
جِل َذِلَك َو أ

َ
ااَلِة َجنِبِه ِِل َبکٍر ِفاي الصَّ

ُر ِفي الَعَواِقِب َفَنِدَم َفَجَلَس ِفي َصاَلِتهِ  امُس َتطُلاَع  ُیَ کِّ ی َکاَدِت الشَّ اُب  َحتَّ اآلَراَء َو  َیَتَعقَّ
َم ِفاي َصااَلِتِه َیاا َخاِلاُد اَل َت َعال َماا  ن ُیَسلِّ

َ
َیَخاُف الِ تَنَ  َو اَل َیأَمُن َعَلی َن ِسِه َفَقاَل َقبَل أ

خَر 
ُ
َمرُتَك ِبِه َثاَلثًا َو ِفي ِرَواَیٍ  أ

َ
 أ

ُ
َفاِإَذا َخاِلاٌد ِمَر ِبِه َفالَتَ اَت َعِلايٌّ ی اَل َی َعَلنَّ َخاِلٌد َما أ

یِف ِإَلی جانبِم ُمشتَ  َمَرَك بِ ٌل َعَلی السَّ
َ
ِذي أ ِمیرَ ِه َفَقاَل َیا َخاِلُد َما الَّ

َ
الُمؤِمِنیَن ِه َقاَل ِبَقتِلَك َیا أ

کَثارَِك 
َ
اُه َنَهااِني َلَوَضاعُتُه ِفاي أ نَّ

َ
ِه َلوال أ  َو ُکنَت َفاِعاًل َفَقاَل ِإي َو اللَّ

َ
َشاعرًا َفَقااَل َلاُه  َقاَل أ
ضَیُف َحلَقِ  إسٍت َکِذبَت َعِليٌّ 

َ
مَّ َلَك َمن َی َعُلُه أ

ُ
  ِمنَك  ال أ

َ
اَ  َو َباَرأ ِذي َفَلَف الَحبَّ َما َو الَّ

َ
أ

یَقیِن  يُّ الَ ِر
َ
َسَمَ  َلوال َما َسَبَف ِبِه الَقَضاُء َلَعِلمَت أ ضَعُف ُجنداً  النَّ

َ
 2... َشرٌّ َمکانًا َو أ

بن ولید )لعنه الله(  الله( به د بال خالدابوبکر و عؤر )لعنهؤا  روایت شده است که :ترجمه
و خالد هرا ه گذاشتند و از او جدا شد د وعدعل حضرت کشتن  رایببا او  و فرستاد د

این که هؤسر ابوبکر بود در سترش پ  اسؤاء بنت عؤی دو ضؤا ت کرد  این را برای آ 
برو و به حضرت عل  فورا به خا ه :فرستاد و به او گ ت به د بال کنیز خود ،خبر را شنید
کنیز این کرار را  اند که تو را بکشندان قوم درباره تو به مشورت نشستهسر ایشا  بگو: 

)اگر  بگو: مود: خدا او را رحؤت کند به با ویتفر وکالن او را شنید کرد و حضرت عل 
به هرا  ای کهو )قرار شد( وعده ،کشدم ین و مارقین و قاسیین را مرا بکشند( چه کس   اکث

                                                           
  18. سوره قطص آیه 1
  98و  09ص حه  2جلد  ،طبرس ، احؤد بن عل  . االحتجاج عل  اهل اللجاج2
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و )وقرت  ؤراز ترر برود مخ  هنگان  ؤاز صب  داده بود د برای  ؤاز صب  واقع شود چرا که 
( در تاریک  شرب بررای هاعرب) آ ها ،ه بودصب ( برای تاریک  و شناخته  شد  اختیار شد

رفتند تا ز  از مرد شناخته  شود ول  خداو رد رسرا نده امرر خرویش اسرت و  ؤاز صب  م 
 ،   که من از  ؤاز صب  فارغ شردنه خالد بن ولید )لعنهؤا الله( گ ته بود: زماابوبکر قبال ب

کر در و ابوب ،برای هؤین خالد در کنار حضرت  ؤاز خوا د را بز گرد  )حضرت( عل 
این کار ا دیشید در  تیجه پشیؤا  شد پ  در  ؤاز خود  شست  واقب ؤاز که بود در مورد ع

و  دیردم ها را اشتباه  وریه ،کند طلو  زدی  بود خورشید  ین کها( تا کردؤ ) ؤاز را تؤان  
در  ؤازش سالن دهد )و  ؤاز  این کهپ  قبل از  دیدؤ و اما   برای خود   ترسیدم از فتنه 

در روایرت و  ا جران  رده،آ  چرا که به تو امر کرده بودن  د( سه بار گ ت: ای خالدرا تؤان کن
حضررت  ،درا ا جران  دهر آ چه که به آ  امر شده بودخالد جه به هیچ و دیگر )آمده است( 

 ،ا شؤشیر کنارش ایسرتاده اسرتدید که خالد هؤراه ب و)به کنار خود( ملت ت شد عل 
گ ررت: برره کشررتن تررو ای  ،هتررو را برره چرره چیررزی امررر کرررد)ابرروبکر( فرمررود: ای خالررد 

به خردا سروگند  هگ ت: بل ،یدادم حضرت فرمود: آیا تو این کار را ا جان امیرالؤؤمنین
بره او حضررت علر  ،آوردنمر فرود  فرق سرتشؤشیر را در اگر او مرا  ه   کرده بود 

( کشادمی)و مارا  دهادمیمادر کسی که ایان کاار را انجاام یدروغ گ تی ای بفرمود: 
گاه باش قسا به کس  که دا ه را شکافت و ا سا  را آفرید اگر  تر استگتنحتش از تو مات آ

کره کردان گرروه   دا سرتم ود آ  امری که قضای الهر  بره آ  سربقت گرفتره برود حتؤرا  ب
 ... تر استو سپاهش ضعیف جایگاهش بدتر

ی ِنالای بَ اِ  هُت جَّ َو تَ  یَن ِح  :یلِ  قاَل یُّ بِ النَّ  کاَن  َو  ...فرمایند: م امیرالؤؤمنین .9
 ناً قِّ یَ تَ مُ  رُت ِس م فَ ُه یارَ دِ  م َو ُه رَض م اَ کُ َد َع َو د قَ  اللهَ  نَّ اِ عالی فَ تَ  اللهِ  ِ  کَ رَ لی بَ ر َع ِس  : َ یَظ َر قُ 
م یِه یاِصای َص ی فِ ونِ لُ قبَ استَ فَ  صِن الِح  صِل ی اَ فِ   َ ایَ الرّ  زُت کِ ی رَ تّ َح  لَّ َج َو زَّ َع  اللهِ صرِ نَ لِ 
 َف ذِلااللاهِ  وُل ُسارَ  َع سَم ن یَ اَ  هُت رِ کَ  هُ لَ  عُت ِم ا َس ّم لَ فَ اللهِ  وَل ُس رَ  وَن بُّ ُس یَ 
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 َو  ِة َد رَ القِ  ةَ خَو م یا اِ ناداُه فَ  هُ م لَ ُه بَّ َس  َع ِم َس  َو  ٌع د قالِ قَ  هِ ذا بِ اِ فَ  یهِ لَ اِ  وِع ُج رُّ ی اللَ َع  لُت ِم َع فَ 
ماا  ِم االقاِسابَ یا اَ  هُ وا لَ قالُ فَ  یَن ِر نَذ الُم  باُح َص  ساءَ فَ  وٍم قَ  ِ  ساَح لنا بِ لَ ذا َح ا اِ نّ اِ  یرِ ناِز الَخ 

 1... یالً لِ ری قَ هَق الَق  َع َج رَ  َو لهِ ال وُل ُس حیی رَ استَ فَ  اباً بّ َس  ال َو  والً ُه َج  نَت کُ 
به سوی بن  قریوه رهسپار شدن پیغؤبر به من فرمود برو به برکت و امید  وقت  که ... :ترجمه

من با یقین و اطؤینا  را به شؤا داده است  آ های هاخا هو  هازمینخدا زیرا که خداو د  وید 
جای  که پرچا جنگ را پای دیروار قلعره  کامل به یاری خداو د به سوی آ ا  رهسپار شدن تا

خود به روی من در آمد د و شرو  کرد د به دشنان داد   هایآ ا  بر زمین زدن و آ ا  در قلعه
هایشرا  بره آ  حضررت را شرنیدن خروش  داشرتا کره آ  من که دشنانبه رسول خدا

 زدی  شد  به  و ایشا  را ازگردن  سخنا  به گوش پیامبر برسد خواستا به سوی حضرت باز
را شرنیده و فریراد  آ هرادشرنان  دارن به  اگاه دیدن آ  حضرت پدیدار شرد و های آ ا  بازقلعه

ینه و خوککشید:  های مردم  فرود آییا روزگار آ ا  که ما هرگاه به پای خا ه ای برادران بوز
 بودی حضررت  االقاسا تو که جاهل و دشنان گوای اب :گ تند آ ها ،بد است ا دبیا داده شده

  ... به خاطر حیای  که داشت از سخن آ ا  شرن کرد و ا دک  به پشت سر بازگشت
 کرنل ای واالی خود از آ ا  شرن کررد ودرست است که حضرت به خاطر حی مؤلف گوید:

عؤلر   چرا که پشریؤا  شرد  ازپشیؤا  شد  حضرت از دشنان داد   یست  کار داّل براین 
برا عطرؤت اسرت و لکرن مؤکرن اسرت عؤل است و این مخالف  دلیل بر اشتباه بود  آ 

 به خاطر مطلحت  از کاری که کرده است اظهار پشیؤا   کند.حضرت
در جنگ خندق عؤرو بن عبردود )لعنره اللره( رجرز  وقت  :در حدیث  وارد شده است .11

هِ  طلبیدم و مبارز  خوا دم   فَ  ِلَهَذا اْلَکْلِب  َمْن : َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
َ
َحٌد، َلْم ُیِجْبُه أ

                                                           
، عل  برن عیسر  ةف الغؤة ف  معرفة اال ؤو کش 90ه ص ح 11باب ثا   فطل  2. ارشاد شیخ م ید جلد1

  209ص حه  1قؤ  جلد و ت سیر عل  بن ابراهیا  171حه ص  2ج اربل ، 
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ِمیرُ 
َ
ِه، َفَقاَل: َیا َع اْلُمْؤِمِنیَن َفَقاَم ِإَلْیِه أ َنا َلُه َیا َرُسوَل اللَّ

َ
ِليُّ َهَذا َعْمُرو ْباُن َو َقاَل: أ

  ُود  َفاِرُس َیْلَیَل َعْبِد 
َ
ِبي َقاِلٍب َقاَل: أ

َ
 1َنا َعِليُّ ْبُن أ

، هیچ ک  جواب حضرت فع کنداین سگ را د رودمیچه کسی  فرمود:رسول خدا
: مرن برا او ته و عرض کرردرفبه  زد رسول خدارا  داد پ  حضرت امیرالؤؤمنین

او عؤرو بن عبدود اسب سوار یلیرل اسرت فرمود: ای عل ، رسول خداجنگام 
 ... هستا: و من ها عل  بن اب  طالبدر جواب عرضه داشتندامیرالؤؤمنین

یا  یَن ِک ضَح ا تَ ّم مِ یشه )لعنها الله( فرمود د: در ضؤن صحبت  به عارسول خدا .11
 2.یِن اقَ الّس  یراءَ ِم ُح 

 ؟باشدمیی ای کسی که ساق پایش قرمز و سرخ خندبرای چه می  ترجمه:
ال احشا  الوجاه اآلخار خالصه میالب  که درباره معنای حؤیراء در کتراب مؤلف گوید: 

 :باشدم ذکر شده است چنین  152تا  131ص حه  لعاهش 
که س ید و زیبرا  شودم ا د که حؤیراء به ز   گ ته علؤای اهل سنت به مردن چنین القا کرده

ا د یعن  کس  که س ید مایل به سرخ باشد و لکن ایرن سرؤال بره گ ته آ هاباشد یا بعض  از 
و حؤر یعن  سرخ و قرمز پ  چه ربیر  بره  باشدم که حؤیراء از ریشه حؤر  آیدم وجود 

فهؤریا کره عررب بره مر  کنیامر و وقت  در کالن عررب ت حرص  ،بود  دارد س ید و زیبا
به خاطر  دگوی زهراء و اگر ز  باشد ازهرل به سرخ باشد اگر مرد باشد شخط  که س ید مای

ا د، به عنروا  مثرال هگ تم ، زهراء ازهر و به حضرت فاطؤههؤین به رسول خدا
 ةُ نیرَ ساتَ الُم  یضااءُ البَ  َو  جاهُ الَو   ُ قَ شارَ الُم  رأةُ لَماا هاراءُ الزَّ »زبیدی در تاج العروس گویرد: 

                                                           
   203ص حه 1جلد . ت سیر عل  بن ابراهیا قؤ 1
 211ص حه  2. االحتجاج عل  اهل اللجاج، احؤد بن عل  طبرس ، جلد 2
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یعن : زهرا به ز   گویند که صورتش  ورا   و خرودش سر ید و  رورا   « 1ٍة مرَ ُح بِ   ُ بَ شَر الُم 
ا د به چنین ویژگ  داشتهباشد که مایل به سرخ است، بنابراین چو  که حضرت رسول

ا رد، حرال اگرر حؤیرراء هرا بره هؤرین هگ تم ، زهراء ایشا  ازهر و به حضرت فاطؤه
احؤر  گ ته حؤیراء یا به رسول خداحضرت زهراء یچ ک  بهمعناست پ  چرا ه

به هیچ ز   غیر از که حؤیراء چنین معنای   دارد چرا که اصال  شودم است، بنابراین معلون 
را  دیگرر هؤسر این کهعایشه برای رسا د  چنین معنای  حؤیراء گ ته  شده است، با وجود 

حؤیرراء  آ هراا د ول  هیچ گراه بره ما ند ماریه قبییه دارای وصف س یدی بودهپیامبر
در بعض  از روایات ما ند هؤین روایت کره بررای اثبرات  این کهعالوه بر  گ ته  شده است،

 شرده کره از او خشرؤگین گویردم هنگام  به عایشره حؤیرراء سب ذکر شد، پیامبر
حال برا وجرود ایرن  معنای  تحقیر کننده و توهین  داشته باشد، توا دم بنابراین حؤیراء تنها 

 آ هاکه یک  از علؤای  شودم متوجه  پردازدم شبهه وقت  ا سا  به میالعه کتب اهل سنت 
یاا  فیاهِ  دیٍ  َحا لُّ ُکا»چنرین گویرد: باشد که شاگرد ابن تیؤیه م ا الجوزیة به  ان ابن القیّ 

یعن : هر حردیث  کره در آ  )خیالرب بره « 2ٌف لَ ختَ مُ  ذٌب کِ  َو ُه فَ  یراءَ ِم الُح  َر کَ أو ذَ  یراءُ ِم ُح 
. در باشردم حؤیراء بررده شرده اسرت دروغ و جعلر  کلؤه عایشه( حؤیراء آمده یا  ام  از 

مست یضره و بعضر  از آ   شرودم احادیث  که در آ  عایشه با عنوا  حؤیرراء یراد  حال  که
 3.باشدم و صحی   احادیس در کتب صحاح اهل سنت است

رسد که حؤیراء معنای دیگری دارد که علؤای اهل سنت برای ا سا  به یقین م  این وجودبا 
ا د و برای آ  معنای  دیگر از خرود منزه ساختن ساحت عایشه )لعنها الله( آ  را مخ   کرده

                                                           
  158ص حه  3. تاج العروس من جواهر القاموس جلد 1
 18الؤنار الؤنیف ف  الطحی  و الضعیف، ابن قیا الجوزیة، ص حه . 2
  387ص حه  5. سنن  سا   جلد 3
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ت حرص  در کالن عرربا د تا به جای منقطت فضیلت  برای عایشه باشد، حال باید تراشیده
 لون شود معنای واقع  حؤیراء چیست.کرد تا مع

 عِض ن بَ ی َع ِع ی االصَم کَ َح »گویند:  لسان العربو ابن منوور در تهذیب اللغ ازهری در 
و « 1حیاُض الِم  یراءُ ِم نها الُح مِ  رٌّ َش  َو  الممراُض  یداءُ ِو السُّ  ساِء النِّ  رُّ : ... َش ه قاَل نَّ أ ِب رَ الَع 

 یاراءُ ِم الُح   سااِء النِّ  رُّ : َشاوُل ُقاتَ  ُب رَ الَعا»زمخشری گویند:  هؤچنین ابن حیا  توحیدی و
در اثر زیاد یعن : عرب گوید: بدترین ز ، ز   است  «2الممراُض  یداءُ ِو السُّ  َو  حیاُض الِم 

 .شودم و ز   که در اثر زیاد حا ض شد  خو ین و سرخ  گرددم مریض شد  بد ش سیاه 
جلروی آ  را  توا رد ؤ  ایرن کرهو در اثرر  شودم حا ض  بنابراین حؤیراء یعن  ز   که زیاد

یا به عایشه )لعنها الله( فرمود به خاطر هؤین رسول خدا شودم بگیرد بد ش خو   
هؤیشره  و در اثرر آ  سراق پرایش شرودم یعن  ای کس  که زیاد حا ض  حمیراء الساقین

 خو   و سرخ است.
ِبيُقْلُت  َکِثیٍر َقاَل  َعْن َداُوَد ْبِن  .12

َ
هِ َعْبِد ِِل َوَجلَّ َو اللَّ ِه َعزَّ اَلُة ِفي ِکَتاِب اللَّ ْنُتُم الصَّ

َ
أ

ااَلُة ِفاي ْنُتُم اْلَحجُّ َفَقاَل َیا َداُوُد َنْحُن الصَّ
َ
َیاُم َو أ ْنُتُم الصِّ

َ
َکاُة َو أ ْنُتُم الزَّ

َ
اِه  أ ِکَتااِب اللَّ

َیاُم  َکاُة َو َنْحُن الصِّ َوَجلَّ َو َنْحُن الزَّ ْهُر اْلَحَراُم َو َنْحاُن َعزَّ َو َنْحُن اْلَحجُّ َو َنْحُن الشَّ
اُه َتَعااَلی اِه َقااَل اللَّ ِه َو َنْحُن َوْجُه اللَّ ِه َو َنْحُن ِقْبَلُ  اللَّ  اْلَبَلُد اْلَحَراُم َو َنْحُن َکْعَبُ  اللَّ

هِ  وا َفَثمَّ َوْجُه اللَّ ْیَنما ُتَولُّ
َ
َناُت َو نَ  یاُت اآل  َو َنْحُن  3َفأ نَ ْحُن اْلَبیِّ ا ِفاي ِکَتااِب َو َعاُدوُّ

                                                           
  224ص حه  25و لسا  العرب جلد  284ص حه  3. تهذیب اللغة جلد 1
و  412صر حه  2و ربیرع االبررار، زمخشرری، جلرد 75. البطا ر و الذخا ر، اب  حیا  توحیدی، صر حه 2

 موجود است. 152اره در کتاب امال  اب  عل  قال  ص حه هؤچنین میلب  در این ب
 225. سوره بقره آیه 3
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َو  ِه َعزَّ ْزالُم  اْلَ ْحشاُء َو اْلُمْنَکُر َو اْلَبْغُي  َجَل اللَّ
َ
ْنصاُب َو اِْل

َ
َو  َو اْلَخْمُر َو اْلَمْیِسُر َو اِْل

ْصناُم 
َ
ْوثاُن  اِْل

َ
ُم َو  َو اِْل اُغوُت َو اْلَمْیَتُ  َو الدَّ یرَو اْلِجْبُت َو الطَّ  1... َلْحُم اْلِخْنِز

و روزه و  تعرض کردن: آیا  ؤاز و زکرابه امان جع ر صادق :داود بن کثیر گوید ترجمه:
 حج در کتاب خدا شؤا هستید؟ حضرت فرمود د: ای داود ما  ؤاز هستیا در کتراب خردا و

ران حر سررزمین تیا و ما ماه حران هستیا و مراهستیا و ما روزه هستیا و ما حج هس تما زکا
: فرمایردم خدا هستیا و ما قبله خدا هستیا و ما وجه خدا هستیا خداو د  ههستیا و ما کعب

وا َفَثمَّ َوجُه اللهِ  )یعن  هرجا رو گردا یرد آ  جرا وجره خداسرت( و مرا آیرات  2أیَنما ُتَولُّ
 منکار، بغای ،فحشااا رد از: ا و دشؤنا  ما در کتاب خدا عبرارتهستیا و ما بینات هستی

 ،أزالم )ناوعی بخات آزماایی( ،انصاب )بتها( ،)قمار( میسر ،)شراب( خمر ،م()ظل
لحام  ،دم )خون( ،میته )مردار( ،اغوت )نام دو بت(قجبت و  ،أصنام و أوثان )بتها(

 ... الخنزیر )گوشت خوک(
َو َلَقاْد َکااَن ِماْنُهْم َماْن ...  به اشعس بن قی  )لعنه اللره( فرمود رد:امیرالؤؤمنین .13

ْصَحاُبَك ُتَ ضِّ 
َ
ْنَت َو أ

َ
یَن َفال ُلُه أ  َضاَرَب ِبَساْیٍف َو ال ْهٍم َو ال َرَمی ِبَساَیا اْبَن َقْیٍس َفارِّ

 ٍُ َزاُل  َقَعَن ِبُرْم ْعَجُ  اْلَعْوَراءُ ال ِإَذا َکاَن اْلَمْوُت َو النِّ ِماٍس َو َتْدَفُع َیَد الال َذ َکَما َتُلوُذ النَّ
َم ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ َفرَّ  َخاِء َو اْلَغِنیَمِ  َتَکلَّ َُ اْلَعُدوَّ ُدُبَره ُجْبنًا َو ُلْؤمًا َو ِإَذا َکاَن ِعْنَد الرَّ َو َمَن

ُه  ً  َعَلی اْلَخْیرَکَما َقاَل اللَّ ِشحَّ
َ
ْلِسَنٍ  ِحداٍد أ

َ
َذَن َرُسوَل َفال 3َسَلُقوُکْم ِبأ

ْ
 َیَزاُل َقِد اْسَتأ

هِ  هِ ِفي َضْرِب ُعُنِف الرَّ اللَّ یُد َرُسوُل اللَّ ِذي َلْیَس ُیِر َبی َعَلْیاهِ ُجِل الَّ
َ
َو  َقْتَلُه َفأ

                                                           
  11و  12استرآبادی، ص حه  عل  حسین  نسید شرف الدیة الیاهرة، ر. تأویل اآلیات الواهرة ف  فضا ل العت1
  225. سوره بقره آیه 2
 29. سوره احزاب آیه 3
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هِ  اَلُح َتامٌّ َفَضِحَك َلَقْد َنَظَر َرُسوُل اللَّ هِ  َیْومًا َو َعَلْیِه السِّ ُثمَّ َقااَل َرُسوُل اللَّ
َبا ُفاَلٍن اْلَیْوُم َیْوُمك

َ
یِه أ  1... ُیَکنِّ

کره ترو و جنرگ( یکر  از اصرحاب رسرول اللره )در هنگران ای اشرعس... ترجمه: 
ا داخت و  ه شؤشریری و کرد،  ه تیری م فرار م )یعن  عؤر(،  دا یدم برتر اصحابت او را 

ای که رام و اهلای ماده گوس ندمانند  شددرگیری م  وقت   وبت مرگ و ،زدای م  ه  یزه
 کررد.ای از خود دفا   ؤر ندهکنو در مقابل دست هیچ لؤ  بردمیای پناه به گوشه باشد

 ؤرود، و پشت به دشرؤن مر  ،کرد و از ترس و پست شد فرار م هر گاه با دشؤن روبرو م 
 فرماید:هؤا  طور که خداو د م  ،را دآ گاه که وقت آسایش و تقسیا غنیؤت بود سخن م 

او  2دکنناورزند با شما مالقاات مایمیی تیزی که از خیر بخل هانابه زودی با زب
برای گرد  زد  مردی که آ  حضرت قطد کشتن او را  داشت اجرازه هؤیشه از پیامبر

به او  ور کرد در حال  که روزی پیامبر ،دادخواست و آ  حضرت به او اجازه  ؤ م 
خیاب کرد و  کنیهو را به بود آ  حضرت خندید و ا اسلحه کامل )در غیر روز جنگ( پوشیده

 ... امروز روز توست ای ابا فال ،فرمود: 
ِبااي َجْعَ ااٍر اْلَباااِقرِ  یااَد اْلُجْعِ اايِّ َعااْن َعااْن َجاااِبِر ْبااِن َیزِ  .14

َ
َقاااَل: َبْیَنَمااا أ

ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن 
َ
ٌز ِإَلی ُمَعاِوَیَ  أ ااَس َعَلای ِقتُمَتَجهِّ ُض النَّ اِلاِه اْخَتَصاَم ِإَلْیاِه َو ُیَحارِّ

َحُدُهَما ِباْلَکاَل 
َ
َل أ ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن َرُجاَلِن َفَعجَّ

َ
َو َقااَل َلاُه: ِم َو َزاَد ِفیِه َفاْلَتَ َت ِإَلْیِه أ

 َیا
ْ
ُجاُل ِبِإْصاَبِعِه  َکْلُب  اْخَسأ ْقَباَل الرَّ

َ
ُس َکْلٍب َفُبِهَت َمْن َکاَن َحْوَلُه، َو أ

ْ
ُسُه َرأ

ْ
َفِإَذا َرأ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن 
َ
ُع ِإَلی أ َحِ  َیَتَضرَّ  اْلُمَسبِّ

َ
َك َشَ َتْیِه َفَعاَد َو َیْسأ َقاَلَ  َفَنَظَر ِإَلْیِه َو َحرَّ ُلُه اإْلِ

ْیَتَناا  َر
َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن َهِذه اْلُقْدَرُة َلَك أ

َ
ْصَحاِبِه َفَقاُلوا َلُه: َیا أ

َ
َخْلقًا َسِوّیًا َفَوَثَب َبْعُض أ

                                                           
  190و  197ص حه  1جلد . کتاب سلیا بن قی 1
 29. سوره احزاب آیه 2
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ُزَنا ِإَلی ِقَتاِل ُمَعاِوَیَ ، َفَما لَ  ْنَت ُتَجهِّ
َ
اَها َو أ اُه ِماْن ِإیَّ ْعَطاَك اللَّ

َ
َك اَل َتْکِ یَنا ِبَبْعِض َما أ

َساَم   النَّ
َ
َ  َو َبَرأ ِذي َفَلَف اْلَحبَّ َسُه ِإَلْیِهْم َفَقاَل: َو الَّ

ْ
ْقَرَق َقِلیاًل َو َرَفَع َرأ

َ
َ  َهِذه اْلُقْدَرِة؟ َفأ

ْبُت ِبِرْجِلي َهِذه اْلَقِصیَرِة ِفي ُقوِل َهِذه اْلَ   َیاِفي َو اْلَ َلَواِت َو اْلِجَبااِل َلْو ِشْئُت َلَضَر
ِسِه َلَ َعْلُت، َو َلاْو 

ْ
مِّ َرأ

ُ
ْقِلَبه َعَلی أ

َ
یِره َفأ ْضِرَب َصْدَر ُمَعاِوَیَ  َعَلی َسِر

َ
ی أ ْوِدَیِ  َحتَّ

َ
َو اِْل

ُقوَم ِمْن َمْجِلِسي َهاَذا َو ِما
َ
ْن أ

َ
ْن آِتَي بِه َقْبَل أ

َ
َوَجلَّ أ ِه َعزَّ ْقَسْمُت َعَلی اللَّ

َ
ْن أ

َ
ْن َقْباِل أ

ُه َعزَّ ِمْن َقاِهٍل:  ا َکَما َوَصَف اللَّ َحِدُکْم َقْرُفُه َلَ َعْلُت َو َلِکنَّ
َ
ِعباٌد ُمْکَرُموَن َیْرَتدَّ ِإَلی أ

ْمِره َیْعَمُلوَن 
َ
 1.2ال َیْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُهْم ِبأ

هنگرام  کره  :فرمرودگوید: حضرت امان محؤرد براقرجابر بن یزید جع   ترجمه:
و مردن را برای جهراد برا  ساختم با معاویه آماده  لشکر خود را برای جنگامیرالؤمنین

قضاوت کند(،  آ هاا گیخت، دو مرد دعوای خود را به پیش حضرت آورد د )تا برای او برم 
دو زودتر شرو  به سرخن گ رتن  ؤرود و در کرالن خرود گزافره گرو   کررد پر   یک  از آ 
سگ تبدیل سر به  ،  اگها  سر اوای سگ 3اخسأملت ت به او شد و فرمود: نامیرالؤمنی

اش بره و آ  مررد برا ا گشرت سربابه، در اطراف او بود رد بهرت زده شرد د شد و کسا   که
ه او را بره رت درخواسرت داشرت کر ؤرود و از حضرم حضرت روی آورد و زاری و تضر  

لبرا  مبرارک را تکرا  داد در  تیجره او بره  حضرت به او  گاه   ؤود و حالت اول برگردا د،
ای شد، به خاطر هؤین بعض  از اصرحاب حالت اول برگشت و ما ند ا سا  صحی  الخلقه

                                                           
  17و  11. سوره ا بیاء آیه 1
و  الثاقرب فر  الؤناقرب، ابرن حؤرزه  215و  214. الهدایة الکبری، حسین بن هؤدا  حضین ، صر حه 2

 141طوس ، ص حه 
 ، رجرو  کنیرد برهباشردم  چّخهبه معنای و  رودم ای است که برای دور کرد  سگ به کار . اخسأ کلؤه3

 منوور، ماده خسأ.لسا  العرب ابن 
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با این قدرت  کره حضرت با عجله  زد حضرت آمد د و عرضه داشتند: ای امیرالؤؤمنین
؟ چرا با کنیدم یه آماده دارید و اآل  آ  را به ما  شا  دادید دیگر چرا ما را برای جنگ با معاو

؟ حضرت مقداری راه کنیدؤ مقداری از قدرت  که خداو د به شؤا داده است ما را ک ایت  
بلند کرده و فرمود د: قسا به کس  که دا ه را شکافت و  آ هارفتند و سر مبارکشا  را به سوی 

آ  را بره  ترا ها رهرا کرناهو کو ها ابیاباین پای خود را در این  خواستام ا سا  را آفرید اگر 
و اگر به خدا قسرا  دادنم ا جان  جایگاهش سر گو  کنا سینه معاویه بز ا و آ را از تخت و

پل  چشا شؤا بره هرا بخرورد  این کهاز جا بلند شون و قبل از  این کهکه قبل از  خوردنم 
بندگانی فرموده  ول  ما هؤا یور که خداو د دادنم معاویه را در اینجا حاضر سازن ا جان 

یمنمیبا کرامت هستیم که از فرمان او سبقت   .1کنیممیو به امر او عمل  گیر
به دشؤنا  خود عبرارات  احادیس زیادی با سندهای مت اوت وارد شده که ا ؤهمؤلف گوید: 

 2ا د.هدادم  سبت  هااین، و ما ند اخسأ یا کلب، اخسأ یا عدو الله، اخسأ هؤچو 
ِبایُّ ِدُق قاَل الّصا .15 یاِب و الِباَدِع ِمان َبعادی قاَل النَّ : إذا َرأیاُتم أهاَل الرَّ

ِهم َو لَبراَهَ  مِ َفأظِهُروا ا کِثُروا ِمن َسبِّ ال  َکای الَقوِل فیِهم َو الَوقیَعِ  َو باِهُتوُهم نُهم َو أ

                                                           
  17و  11. سوره ا بیاء آیه 1
)خطرا ص  و خطرا ص اال ؤرة 519صر حه  1. کؤال الدین و تؤان النعؤة، شیخ صردوق، جلرد 2

، طبری شریع ، و  وادر الؤعجزات ف  مناقب اال ؤة الهداة 41 ص حه ، (، سید رضامیرالؤؤمنین
و الثاقرب فر  الؤناقرب، ابرن حؤرزه  410صر حه  2و تهذیب االحکان، شیخ طوسر ، جلرد  239ص حه 

و مناقرب ابرن شرهر  129صر حه  2و الخرا ج و الجرا  ، قیب الدین راو دی، جلد  191طوس ، ص حه 
  218و مشارق ا وار الیقین، حافظ رجب برس ، ص حه  102ص حه  1آشوب جلد
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اُس َو الَیتَ ساِد ِفی ااِلسالِم َو َیحَذرهَیطَمُعوا ِفی الَ   ُموَن مِ ُم النُّ  ن ِباَدِعِهم َیکُتابَعلَّ
َرجاِت ِفی اآلِخَرِة  اللُه َلُکم ِبذِلَف الَحَسناِت   1.َو َیرَفع َلُکُم الدَّ

اظهاار براهات کنیاد و  آنهاااز  دیدیردرا  و بدعت 2بعد از من اهل ش  هزما   ک :ترجمه
طؤرع  ایرن کرهبررای  تهمت بزنیاد آنهابه و غیبت کنید و  بدگویی و را سب  آنهابسیار 

هایشا  یاد  گیر د کره بر حذر باشند و از بدعت آ هاه در اسالن فساد کنند و مردن از  کنند ک
و درجرات شرؤا را در   ویسردم در  تیجه خداو د برای شؤا به خاطر این کارهرا حسرنات 

 .بردم آخرت باال 
 به چند  کته درباره این حدیس باید توجه کرد: مؤلف گوید:

 :سرند آ  صرحی   :فرمایردم قول در ذیل این حردیس در مرآة الععالمه مجلس  اول
و هریچ  علؤاء تطری  به صحت حدیس دار رد ی علؤا خواهد آمد کهافتاو و در 3است

 .ک  در سند حدیس خدشه وارد  کرده است

 :ِهملَبراَهَ  ِمنُه أظِهُروا ا»ارت توجه کرد  به عب دوم کِثاُروا ِمان َسابِّ  کره باشردم  «م َو أ
  رمرود سّبشرا   ه فرمود اظهار برا ت کنیرد وبلک جوییدبرا ت  هاآ حضرت   رمود از 

 .کنید بلکه فرمود زیاد سّبشا  کنید

 :توضری  آ   ،تهؤت بز یرد آ هاظاهر یعن  به که در  باشدم  «باِهُتوُهم»در معنای  سوم
 به این صورت است:

اطر هؤرین به خ ،تر استقوی زد  از م سده تهؤتکه مطلحت دفع فتنه بدعت گذار چو  
و البتره ایرن حکرا غریبر   باشدم ترجی  داده شده و تهؤت جایز  ،بر مها تردر اینجا مها

                                                           
 4ص  حدیس کتاب االیؤا  والک ر باب مجالسة اهل الؤعا 04و  03ص حه  4. اصول کاف  جلد 1
 کنند. کسا   که به اعتقادات صحیحه خود ش  دار د یا در اعتقادات مردن ش  و شبهه وارد م 2
 77ص حه  22. مرآة العقول ف  شرح اخبار آل الرسول جلد 3
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ولر   دروغ و غیبت که ف    سه حرران هسرتند ما ند فقه هؤا ند آ  موجود است یست و در 
و لکن چو   شو دم و در بعض  مواقع جایز و بلکه مستحب و واجب د  موارد استثنای  دار

ا رد و ت  دیگر ترجؤه کرردهظاهرا با لسا  شر  موافق  یست لذا علؤا آ  را به صور این معنا
حرس را در ب آ هراا د باهتوها از ریشه بهت است یعن  مبهروت سراختن پر  یعنر  فرموده

ِذی َکَ ار توا ند جواب دهند( ما ند این آیه مبارکة  مبهوت و درما ده کنید )که  1َفُبِهَت الَّ
ی علؤا خواهرد آمرد االبته در قسؤت فتاو، 2تاب مرآة العقول عالمه مجلس رجو  کنید به ک

 .ا دزد  به بدعت گذار را جایز شؤرده که بعض  علؤا با استدالل به هؤین حدیس تهؤت
 وَل ُس رَ  عُت ِم َس برخواست و فرمود:  قل شده است که در سقی ه بن  ساعده سلؤا  .16

  ٌ َ اقاهِ  یاهلَ اِ  َب ثَ ذ َو اِ  یِد سِج ی مَ فِ  ٌس ی جالِ ینِ َع  ةُ رَّ قُ  ی َو یبِ بِ ما َح ینَ : بَ قوُل یَ اللهِ 
 3 ... مم ُه کُ نَّ اَ  فَّ ال َش  َو  هُ تلَ قَ  وَن یُد رِ یُ  ارِ النّ  هِل اَ  الِب ن کِ مِ 

حبیب و  ور چشا من )عل  برن ابر   هنگام  کهفرمود: آ  شنیدن رسول خدا... ترجمه: 
و  رو ردم به سرؤت او  جهنم گروهی از سگان( در مسجد من  شسته است  اگها  طالب

 و شکی نیست که آن سگان شما هستید ...اراده کشتن او را دار د، 
ِي، فرمود دامیرالؤمنین .17

ْ
أ ْصَحاَب الارَّ

َ
اُکْم َو أ َتَنا ِإیَّ : َیا َمْعَشَر ِشیَعِتَنا َو اْلُمْنَتِحِلیَن َمَودَّ

َتْت  َنِن، َتَ لَّ ْعَداُء السُّ
َ
  َفِإنَُّهْم أ

َ
ْن َیُعوَهاا، ِمْنُهُم اِْل

َ
ُ  أ انَّ ْعَیاْتُهُم السُّ

َ
ْن َیْحَ ُظوَها َو أ

َ
َحاِدیُ  أ

َقااُب  ْت َلُهاُم الرِّ ِه َخَواًل، َو َماَلُه ُدَواًل، َفاَذلَّ َخُذوا ِعَباَد اللَّ شاَباه َفاتَّ
َ
َقااَعُهُم اْلَخْلاُف أ

َ
َو أ

  ،اْلِکاَلِب 
َ
ُلوا ِباِْل ْهَلُه، َو َتَمثَّ

َ
ااِدِقیَن َو َناَزُعوا اْلَحفَّ أ ِ  الصَّ ااِل َو  ِهمَّ َو ُهاْم ِماَن اْلُجهَّ

                                                           
  150. سوره بقره آیه 1
  02تا  77ص حه  22جلد . مرآة العقول ف  شرح اخبار آل الرسول2
و الطروارن الؤهرقرة، قاضر   رور اللره  381 صر حه 2جلد ری، ر الله تستقاض   و ،. مطا ب النواصب3

 08و کتاب حسنیه )ترجؤه فارس (، ابوال توح رازی، ص حه  59و  50تستری، ص حه 
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نَُّهْم اَل َیْعَلُماوَن، 
َ
ْن َیْعَترُِفاوا ِباأ

َ
ِنُ وا أ

َ
اا اَل َیْعَلُماوَن، َفاأ اِر َو اْلَمالِعیِن، َفُساِئُلوا َعمَّ اْلُک َّ

وا َضلُّ
َ
وا َو أ یَن ِبآَراِهِهْم َفَضلُّ م َفَعاَرُضوا الدِّ

َ
یُن أ ْجَلْیِن  ا َلْو َکاَن الدِّ ِباْلِقَیاِس َلَکاَن َباِقُن الارِّ

ُِ ِمْن َظاِهرِِهَما ْوَلی ِباْلَمْس
َ
 1... أ

د ایرو کسا   که دوسرت  و مرودت مرا  را دیرن خرود قررار داده ای جؤاعت شیعیا ترجمه: 
رسرول  هایدشرؤن سرنت آ هراچررا کره  کننردم بپرهیزید از کسا   که به رأی خود عؤرل 

را  رفرت و  توا سرتند آ  آ هاز دست ا ،و سنترسول خداهستند، احادیس خدا
و مرال خداو رد را دسرت بره  بندگا  خدا را به عنوا  خدمتکارا  خود گرفتنرد  وکنند  ح ظ

مردمی که مثل ساگ بودناد از ایشاان ذلیل شد و  آ هاها برای دست بگردا د د پ  گرد 
د را هؤا ند اماما  راسرتین  شرا  و در مورد حق با اهل آ   زا   ؤود د و خواقاعت کردند 

در مورد چیزهرای  کره  آ هاها بود د، از از جاهال  و کافرا  و لعنت شده حال  کهداد د در 
پ  برا  وریره و  دا ند ؤ را خوش  یامد که اعتراف کنند که  آ هاند سؤال شد ول  دا ست ؤ 
راه کرد د لکن اگرر دیرن برا های خود با دین معارضه  ؤود د در  تیجه گؤراه شد د و گؤرأی

 ، در وضو گرفتن مس  کرد  کف پا از روی پا سزاوارتر بود ...شدم قیاس فهؤیده 
 إّن َلُه إمَرأًة َکَعَقِب الَکلِب أنُ هدرباره مروا  )لعنه الله( فرمود د: امیرالؤؤمنین .18

الدین طبرری  عؤادالبته  2ماندمیبینی او همانند پشت سگ برای مروا  ز   است که  ترجمه:
 .ماندمیبینی او همانند دم سگ  :امل بهای  چنین ترجؤه کرده استککتاب در 

غلرط اسرت و بایرد  ن اهمؤلف گوید: در کامل بها   ل ظ حدیس چنین آمده است و لکن أ
این حدیس در  هرج البالغره بره ایرن  لکن گرددم بر ا باشد چرا که ضؤیر به ز  مرو أن ها

 صورت آمده است:

                                                           
 53ص حه . ت سیر امان حسن عسکری1
 295ص حه  ، عؤاد الدین طبری،. کامل بها  2
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ِخااَذ 
ُ
َماارواُن بااُن الَحَکااِم )َلَعَنُهَمااا اللااُه( أسااِیرًا َیااوَم الَجَمااِل َفاسَتشااَ َع الَحَسااَن َو  أ

مااهإلی أِمیِرالُمؤِمِنیَن الُحَسیَن  فِیاِه َفَخّلای َساِبیَلُه َفقااال َلاُه ُیباِیُعاَف یاا  َفَکلَّ
َنُه اللاُه( الحاَجاَ  ِلای ِفای ی َبعَد َقتِل ُعثماَن )َلَع : أ َو َلم ُیباِیعنَاِمیَرالُمؤِمِنیَن؟ قاَل 

ٌ   هانَّ إَبیَعِتِه  ِه َلَغَدَر ِبَس َلو بَکفٌّ َیُهوِدیَّ ِتهِ اَیَعِنی ِبَک ِّ ُهَو َو  إنَّ َلُه إمَرًة َکَعلَقِ  الَکلِب أنَ هأما  بَّ
َبَع  ُ  ِمنُه َو ِمن ُولِدهَو َسَتَلقَّ  َاُبوالَکبِش ااَلر  1َیومًا َاحَمَر. ی ااُلمَّ

مروا  بن حکا )لعنهؤا الله( در روز جنگ جؤل اسیر شد پ  حضرت امان حسن  :ترجمه
آ  دو بزرگروار برا حضررت  ،شر یع قررار دادرا پریش امیرالؤرؤمنینو امان حسرین

بره حسرنین ،آ  ملعو  را آزاد کرردحضرت ،در مورد او صحبت کرد دحیدر
تل عثؤا  )لعنره اللره( حضرت فرمود: آیا بعد از ق ؟حضرت عرض کرد د با شؤا بیعت کند

اگار باا دست او دست یهودی است  چرا کهمرا حاجت  به بیعت او  یست  با من بیعت  کرد
برای مروان )لعنه اللاه( بدا ید  شکندمیدستش با من بیعت کند با ماتحتش بیعتش را 

)اشاره به  سگی با زبانش بینی خود را لیس زند این کهامارت و سلطنتی است به مانند 
و بره زودی امرت از او و  چهارگاناه اسات هاایو او پادر قو بود  مدت امرارتش( کا 

 پسرا ش روزی سرخ )خو ین( خواهند دید.
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  .19

َ
ِه َکاَن أ ْن َتْ ِقُدوِني َفَو اللَّ

َ
اَس َو ُهَو َیُقوُل َسُلوِني َقْبَل أ َیْخُطُب النَّ

ُلوني َعْن َشْي 
َ
ُتُکْم ِبِه َقاَل َفَقاَم ِإَلْیِه َساْعُد ْباُن َشْي  ٍء َمَضی َو اَل َما َتْسأ

ْ
أ ٍء َیُکوُن ِإالَّ َنبَّ

بِ 
َ
ِمیرَ أ

َ
اٍص َو َقاَل َیا أ ِساي َو ِلْحَیِتاي ِماْن َشاْعَرٍة اْلُمْؤِمِنیَن ي َوقَّ

ْ
ْخِبْرِني َکْم ِفي َرأ

َ
أ

َثِني َخ  َلٍ  َحادَّ
َ
ْلَتِني َعاْن َمْساأ

َ
ِه َلَقْد َساأ اهِ َفَقاَل َلُه َو اللَّ نَّاَك ِلیِلاي َرُساوُل اللَّ

َ
أ

                                                           
  73.  هج البالغة خیبه 1
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ْصِلَها َشْیَطاٌن َجااِلٌس 
َ
ِسَك َو ِلْحَیِتَك ِمْن َشْعَرٍة ِإالَّ َو ِفي أ

ْ
ُلِني َعْنَها َو َما ِفي َرأ

َ
َسَتْسأ

نَّ ِفي َبْیِتَك َلَسْخاًل َیْقُتُل اْلُحَسْیَن اْبِني
َ
ِبیِه. َو أ

َ
 1َو ُعَمُر َیْوَمِئٍذ َیْدُرُج َبْیَن َیَدْي أ

: قبرل از فرمرودم و  خوا ردم این چنین بود که برای مردن خیبه امیرالؤؤمنینترجمه: 
ای از گذشرته و آینرده از مرن مرا  یابید از من سؤال کنید، به خدا قسا از هیچ مسرأله این که
، راوی گوید: سعد بن ابر  وقراص بره دهام از آ  به شؤا خبر  این کهمگر  کنیدؤ سؤال  

به من خبر برده چره مقردار مرو در رفته و گ ت: ای امیرالؤؤمنینمنینسؤت امیرالؤ
ای از مرن پرسریدی کره ریش و سر من وجود دارد؟ حضرت به او فرمود: به خدا قسا مسأله

به من فرمود که تو چنین سؤال  از من خواه  کررد، و خلیل و دوست من رسول خدا
و در در ریشه آ  شییا    شسته است  این کههیچ موی  در ریش و سر تو وجود  دارد مگر 

، )راوی گوید:( و عؤر را خواهد کشتای است که فرزند من حسینخانه تو گوساله
 رفت.بن سعد در آ  روز در مقابل پدرش راه م 

 2این حدیس با سندهای مت اوت در منابع شیع  متعدد ذکر شده است. مؤلف گوید:

ْوفَ  .21
َ
ِبي أ

َ
ِه ْبِن أ هِ َعْن َعْبِد اللَّ ْهِل  اْلَخَواِرُج ِکاَلُب : ی، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
اِر. أ  3النَّ

 .خوارج سگان اهل جهنم هستندفرمود: عبد الله بن اب  اوف  گوید: رسول خداترجمه: 

                                                           
  74. کامل الزیارات ص حه 1
(، سید رضر ، صر حه )خطا ص امیرالؤؤمنینو خطا ص اال ؤه 234. امال  شیخ صدوق، ص حه 2

و اعرالن الروری  359و تقریب الؤعارف، ابوالطالح حلب ، صر حه  338ص حه  2و ارشاد شیخ م ید، جلد  11
صر حه  1و مناقب ابرن شرهر آشروب، جلرد  274بأعالن الهدی )ط ر القدیؤة(، فضل بن حسن طبرس ، ص حه 

و کشرف الیقرین فر  فضرا ل  112صر حه  2و االحتجاج عل  اهل اللجاج، احؤد بن عل  طبرس ، جلرد  178
   141و  هج الحق و کشف الطدق، عالمه حل ، ص حه  75، عالمه حل ، ص حه امیرالؤمنین

  407. امال  شیخ طوس  ص حه 3
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َضا .21 ُموُن َعِليَّ ْبَن ُموَسی الرِّ
ْ
َل اْلَمأ

َ
ْن َیْکُتَب َلهُ َعِن اْلَ ْضِل ْبِن َشاَذاَن َقاَل: َسأ

َ
 أ

یَجاِز َو ااِلْخِتَصاِر َفَکَتاَب  ْساَلِم َعَلی َسِبیِل اإْلِ ... َو اْلَباَراَءُة ِماَن  َلاهَمْحَض اإْلِ
اٍد  ِذیَن َظَلُموا آَل ُمَحمَّ َ  الَّ اُروا ُسانَّ وا ُظْلَمُهاْم َو َغیَّ اوا ِباِإْخَراِجِهْم َو َسانُّ َو َهمُّ

ِهْم  اِکِثیَن َو َنِبیِّ اِذیَن َهَتُکاوا ِحَجااَب  اْلَقاِسِطیَن َو اْلَماِرِقیَن َو اْلَبَراَءُة ِمَن النَّ الَّ
هِ  ْخَرُجوا اَرُسوِل اللَّ

َ
ِمیرَ َو َنَکُثوا َبْیَعَ  ِإَماِمِهْم َو أ

َ
ُبوا أ َة َو َحاَر

َ
َو اْلُمْؤِمِنیَن ْلَمْرأ

ِه َعَلْیِهْم َواِجَبٌ  َو اْلَبَراءَ  ِقیَن َرْحَمُ  اللَّ یَعَ  اْلُمتَّ َدُهْم َقَتُلوا الشِّ ْخَیاَر َو َشرَّ
َ
ْن َنَ ی اِْل  ُة ِممَّ

ْغِنَیاِء 
َ
ْمَواَل ُدوَلً  َبْیَن اِْل

َ
َعَناَء َو َجَعَل اِْل َرَداَء اللُّ َ َهاَء ِمْثاَل َو آَوی الطُّ َو اْسَتْعَمَل السُّ

هِ  ْش ُمَعاِوَیَ  َو َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َلِعیَنْي َرُسوِل اللَّ
َ
ِذیَن  َیاِعِهْم َو اْلَبَراَءُة ِمْن أ َو الَّ

ِمیرَ 
َ
ُبوا أ ااَلِح اْلُمْؤِمِنیَن َحاَر ْهَل اْلَ ْضِل َو الصَّ

َ
یَن َو أ ْنَصاَر َو اْلُمَهاِجِر

َ
َو َقَتُلوا اِْل

ْهاِل َواَلَیِتاهِ 
َ
ْشَعِريِّ َو أ

َ
ِبي ُموَسی اِْل

َ
ْهِل ااِلْسِتیَثاِر َو ِمْن أ

َ
اِبِقیَن َو اْلَبَراَءُة ِمْن أ  ِمَن السَّ

ولِئاَك 
ُ
ُهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا أ نَّ

َ
ْنیا َو ُهْم َیْحَسُبوَن أ ِذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفي اْلَحیاِة الدُّ الَّ

ِذیَن َکَ ُروا ِبآیاِت َر  ِهْم الَّ ِمیرِ  بِّ
َ
اَه  1َو ِلقاِههِ اْلُمْؤِمِنیَن َو ِبَواَلَیِ  أ ْن َلُقاوا اللَّ

َ
َکَ ُروا ِبأ

ْعماُلُهْم َفال ُنِقیُم َلُهْم َیْوَم اْلِقیاَمِ  َوْزناً فَ  ِبَغْیِر ِإَماَمِتهِ 
َ
ْهاِل  َفُهْم ِکااَلُب  2َحِبَطْت أ

َ
 أ

ارِ  ْنَصاِب  النَّ
َ
ِلِهاْم َو  َو اْلَبَراَءُة ِمَن اِْل وَّ

َ
ِهاْم أ اَلَلِ  َو َقاَدِة اْلَجاْوِر ُکلِّ ِ  الضَّ ِهمَّ

َ
ْزاَلِم أ

َ
َو اِْل

 3... آِخِرِهم

 ا  گویرد: مرأمو  )لعنره اللره( از حضررت امران علر  برن موسر فضرل برن شراذترجمه: 
ص و اسرالن خرال ی به طور خالصه برای او بنویسردادر  امهکه درخواست کرد الرضا

: ... و برا ررت جسررتن از کسررا   کرره برره آل  رراب چیسررت؟ حضرررت برررای او  وشررت

                                                           
  284. سوره کهف آیه 1
 285. سوره کهف آیه 2

 211و  215و  212ص حه  1جلد ضا. عیو  اخبار الر3
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را سنت قرار  آ هاتالش  ؤود د و ظلا کرد  به  آ ها ظلا کرد د و در اخراج کرد ؤدمح
و سنت پیامبرشا  را تغییر داد د و هؤچنین برا ت  ؤود  از  اکثین و قاسیین و مارقین داد د 

را هت  کرد د و بیعت برا امران خرود را حجاب و  اموس رسول خداهؤا  کسا   که 
جنگید د و شیعیا  برا تقروا شکستند و آ  ز  )عایشه( را بیرو  آورد د و با امیرالؤؤمنین

باد را کشتند واجب است، و باید برا ت جست از کس  که خوبا   آ هاؤت خداو د بر که رح
را طرد  ؤوده و لعرن کررده برود را پنراه داد و  آ هارا تبعید کرد و کسا   که رسول خدا

و احمقانی مانند معاویه و عمرو بن  کردل را بین ثروتؤندا  دست به دست اموال بیت الؤا
و هؤچنرین بایرد را لعنت کرده بود را روی کاار آورد  هر دوعاص که رسول خدا

و ا طار و مهاجرین و  ،جنگید دو کسا   که با امیرالؤؤمنین آ هابرا ت جست از پیروا  
که  سابقین در اسالن که اهل فضیلت و صالح بود د را کشتند، و باید برا ت جست از کسا  

هماان ا   کره والیرت او را داشرتند  خواه  عثؤا   ؤود د و از ابو موس  اشعری و کسرخو
که کار خاوبی انجاام  کنندمیتالششان در زندگی دنیا به هدر رفت ولی گمان کسانی که 

و های پروردگارشان و به والیت امیرالمؤمنینکسانی هستند که به نشانه آنها دهندمی
یدند القات خواهند یعن  خداو د را بدو  اعتقاد به امامت حضرت م 1به لقاء خدا ک ر ورز

پاا ن آنهااو روز قیامت حسابی برای نابود شد  آنهاپس اعمال کرد   آنهاا 2کنیممایبر
بخرت آزمرای  کره هؤرا  امامرا   هرایو باید از تؤان بتها و چوب سگان اهل جهنم هستند

 برا ت جست ... آ هاو آخر  آ هاگؤراه  و رهبرا  ظلا و جور هستند از اول 
ِب َقاَل َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن اْلُحَسْیِن َعْن َسِعیِد ْبِن الْ  .22 ِإنَّ َرُجاًل َجاَء ِإَلی  َیُقوُل ُمَسیَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن 
َ
اِس َو َعاِن أ ْشَباه النَّ

َ
اِس َو َعْن أ ْخِبْرِني ِإْن ُکْنَت َعاِلمًا َعِن النَّ

َ
َقاَل أ
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ْسَناِس  ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن  النَّ
َ
ِجِب َیا ُحَسْیُن َفَقاَل أ

َ
ُجَل َفَقاَل اْلُحَسْیُن  أ اا الرَّ مَّ

َ
أ

ُه َتَعاَلی ِذْکُره ِفي ِکَتاِبِه  اُس َو ِلَذِلَك َقاَل اللَّ اِس َفَنْحُن النَّ ْخِبْرِني َعِن النَّ
َ
ُثامَّ َقْوُلَك أ

اُس  فاَض النَّ
َ
ِفیُضوا ِمْن َحْیُ  أ

َ
هِ  1أ اا َفَرُسوُل اللَّ مَّ

َ
ااِس َو أ َفااَض ِبالنَّ

َ
ِذي أ الَّ

ااا َو ِلااَذِلَك َقاااَل َقْو  اااِس َفُهااْم ِشاایَعُتَنا َو ُهااْم َمَواِلیَنااا َو ُهااْم ِمنَّ ْشااَباه النَّ
َ
ُلااَك أ

يِإْبَراِهیُم  ُه ِمنِّ ْعَظاُم َو  2َفَمْن َتِبَعِني َفِإنَّ
َ
اَواُد اِْل ْسَناُس َفُهُم السَّ ا َقْوُلَك النَّ مَّ

َ
َو أ

اِس ُثمَّ  َشاَر ِبَیِده ِإَلی َجَماَعِ  النَّ
َ
َضلُّ َسِبیاًل  َقاَل  أ

َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
 3.4ِإْن ُهْم ِإالَّ َکاِْل

مرردی خردمت  :فرمرودم سرجادحضرت امان  شنیدنسعید بن مسیب گوید:  ترجمه:
مرا از  راس)مردن( و از اشرباه  ت که اگر شؤا عالا هستیدآمد و عرضه داشامیرالؤؤمنین

فرمود رد: ای ضررت امیرالؤرؤمنینحخبرر دهیرد   اس و از  سرناس )مردمرا  خبیرس(
ترو کره گ تر  فرمود د: اما گ تار حضرت امان حسین، را بدهجواب این مرد حسین

ُثامَّ َاِفیُضاوا  فرمایدم ما  اس هستیا به خاطر هؤین خداو د متعال  ،مرا از  اس خبر بده
ردن کروچ  ( از آ  جای  که مرسرزمین من )سپ  کوچ کنید)به 5الّناُس ِمن َحیُ  أفاَض 

 ،گ تر  اشرباه النراس این کهو اما  ،کوچ داد ردن راکس  است که م( رسول اللهکرد د
تند و برره خرراطر هؤررین حضرررت از مررا هسرر آ هرراشرریعیا  و موالیررا  مررا هسررتند و  آ هررا

یفرمود: ابراهیا ُه ِمنِّ و اماا از من است(  هرک  از من تبعیت کند) 6َفَمن َتِبَعنی َفإنَّ
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هماین سایاهی بازرس هساتند و حضارت باا دساتش باه  آنها ،سناسن :گ تی این که
إن ُهم إاّل َکااَلنعاِم َبل ُهم أَضلُّ ها( اشاره کردند سپس فرمودند: یجماعت مردم )سن

پایانبلکه گمراه مانندمیایان مانند چهاپ تنها آنها)1َسبیالً   (هستند تر از چهار
یَرِفيِّ َقاَل  َعن .23   ُت َسِمْع َسِدیٍر الصَّ

َ
َصاِحِب  فيِإنَّ  َیقوُل الّصادَق  ِدالّلهِ باَعبْ أ

و َحیَرٍة َفَقاَل 
َ
َك ُتخِبُرَنا ِبَغیَبٍ  أ نَّ

َ
مِر َلَشَبهًا ِمن ُیوُسَف َفُقلُت َفَکأ

َ
َما ُینِکُر َهَذا اِل

شَباهَه 
َ
یرِ  َذا الَخلُف الَملُعوُن أ اَلَء کااُنوا َك ِإنَّ ِإخَوَة ُیوُسَف ِمن َذلِ  الَخَناِز ُعَقا

 
َ
نِبَیاأ

َ
والَد أ

َ
سَباقًا أ

َ
اَء أ ُموهِلبَّ وه تااَجُروهَو  خاَقُبوهَو  َء َدَخُلوا َعَلیِه َفَکلَّ َو  َو َرادُّ

ُخوُهم َلم َیعِرُفوه َکاُنوا ِإخَوَتهُ 
َ
فَ  َو ُهَو أ ی َعرَّ ُف  أناُهم َن َسُه َو َقاَل َلُهم َحتَّ  ُیوُسا

  ِحیَنِئٍذ َفَما ُینِکُر َهِذه َفَعَرُفوه
ُ
ُه اِل ن َیُکوَن اللَّ

َ
َرُة أ ُ  الُمَتَحیِّ ي  َجلَّ َو َعزَّ مَّ یُد ِفا ُیِر

َتُه َعنُهم َلَقد َکاَن ُیوُسُف ِإَلیِه ُملُك ِمصَر َو َکاَن  ن َیسُتَر ُحجَّ
َ
وَقاِت أ

َ
َوقٍت ِمَن اِل

ن 
َ
َراَد أ

َ
ِبیِه َمِسیَرُة َثَماِنَیَ  َعَشَر َیومًا َفَلو أ

َ
ی  َمکاَناهُ  ُیعِلَمهُ َبیَنُه َو َبیَن أ َدَر َعَلا َلَقا

ِه َلَقد َساَر َیعُقوُب  دِوِهم  أّیاٍم ِمنِعنَد الِبَشاَرِة ِتسَعَ   َو ُولُدهَذِلَك َو اللَّ ی َبا ِإَلا
ن َیُکوَن  ِمصَر َفَما ُتنِکُر َهِذه

َ
ُ  أ مَّ

ُ
ِته ما َفَعَل اِل ن َیُکوَن  الّلُه َی َعُل ِبُحجَّ

َ
ِبُیوُسَف أ

ُد َبیَنُهم َو َیمِشي ِفي َصاِحُبُکُم الَمظُلوُم  مِر َیَتَردَّ
َ
ُه َصاِحُب َهَذا اِل الَمجُحوُد َحقُّ

ی َیأَذَن   ُفُرَشُهم َو ال َیعِرُفوَنُه َحتَّ
ُ
سَواِقِهم َو َیَطأ

َ
ا  الّلُه َلهُ أ ُه َکَما َفُهم َن َسا ن ُیَعرِّ

َ
أ

ی َقاَل َلُه ِإخَوُتهُ  ِذَن ِلُیوُسَف َحتَّ
َ
  أ

َ
نَت ُیوُسُف أ

َ
َك َِل َنا ُیوُسُف  ِإنَّ

َ
 2.3قاَل أ
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فرمود: در صاحب ایرن امرر شرباهت  از : شنیدن امان صادقسدیر صیرف  گوید :ترجمه
افاراد ایرن دهید فرمود: یوسف است عرض کردن گویا شؤا از غیبت یا حیرت  به ما خبر م 

ل و برادرا  یوسف افراد عاق ،کنندم چرا این سخن را ا کار  ملعون شبیه به خوک )سنیان(
چیز فها بود د بر یوسف وارد شد د و با او سخن گ تند و با او معامله کرد د و رفرت و آمرد 
 ؤود د و او برادر آ ا  بود با وجود این تا خودش را بره آ را  معرفر   کررد او را  شرناختند و 

که  کنندم امت سرگردا  چه ا کار این بنابراین  ،او را شناختند : من یوسف هستاوقت  گ ت
یوسف پادشراه   ،خداو د در وقت  از اوقات بخواهد حجت خودش را بر آ ا  مخ   بدارد

جای او را  خواستم جده روز راه بود اگر خداو د را داشت و فاصله بین او و پدرش همطر 
این امت که خداو د با حجرت خرویش  کندم توا ست پ  چه ا کار به پدرش ب هؤا د م 

پیشوای مولون شؤا که حقش غطب شده صاحب ایرن  این کهو هؤا  کند که با یوسف کرد 
هایشا  پا گذارد ول  او ر بازارهایشا  راه برود و بر فرشرفت و آمد کند و د آ هادر میا   ،امر

که به یوسف  که خداو د او را اذ  دهد که خودش را معرف  کند چنا  را  شناسند تا هنگام 
 .1ت من همان یوس م تو یوس ی گت  که برادرا ش گ تند اجازه داد وق

 .2یِب ِمن َتماِم الِعباَدِة الَوِقیَعُ  ِفی َاهِل الرَّ : قال الطادق .24
 .استبدگوی  در مورد اهل ش   تؤان شد  عبادت با ترجمه:
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هِ  .25 ِبي َعبِد اللَّ
َ
ِد بِن َمرَواَن َعن أ اُه ِمان ُناوِر  َقاَل َسِمعُتُه َیُقاوُل َعن ُمَحمَّ َخَلَقَناا اللَّ

وَر َع  سَکَن َذِلَك النُّ
َ
َر َخلَقنا ِمن ِقیَنٍ  َمخُزوَنٍ  َمکُنوَنٍ  ِمن َتحِت الَعرِش َفأ َظَمِتِه ُثمَّ َصوَّ

ا َنحُن ُخِلقَنا یَن   ِفیِه َفُکنَّ ِذي َخَلَقَنا ِمنُه َنِصیبًا َو َخَلَف  ُنوَراِنیِّ َحٍد ِفي ِمثِل الَّ
َ
َلم َیجَعل ِِل

ب
َ
رَواَح ِشیَعِتَنا ِمن أ

َ
یَنِ  َو أ سَ َل ِمن َذِلَك الطِّ

َ
بَداَنُهم ِمن ِقیَنٍ  َمخُزوَنٍ  َمکُنوَنٍ  أ

َ
َداِنَنا َو أ

ِذي َخَلَقُهم ِمنُه َنِصایبًا ِإالَّ ااَلنِبَیااَء َو الُمرَساِلیَن  َحٍد ِفي ِمثِل َذِلَك الَّ
َ
ُه ِِل َلم َیجَعِل اللَّ

اَس  ارَو َصاَر َفِلَذِلَك ِصرَنا َنحُن َو ُهُم النَّ اِر َو ِإَلی النَّ اِس َهَجمًا ِفي النَّ  1.َساِهُر النَّ
: خداو رد مرا را از فرمودم محؤد بن مروا  گوید: شنیدن حضرت امان صادق :ترجمه

 ور عوؤت خویش آفرید سپ  خلقت ما را از طینت  کره در زیرر عررش پنهرا  شرده برود 
 ،ورت  رورا   خلرق شردیا  مرا بره صرسپ  آ   ور را در آ  طینت قرار داد پصورت داد 

خداو د برای احدی  طیب  در ما ند آ  چه که ما را از آ  خلق کرد قرار  داد و ارواح شیعیا  
 کرد که پایین ترر از طینرت مرارا از طینت  خلق  آ ها هایبد ما خلق کرد و  هایبد ما را از 

را از آ  خلرق کررد  پنها  شده بود و خداو د برای احدی  طیب  در ما ند آ  چه که شریعیا 
و بقیاه ماردم  اس )مردن( شردیا  آ هابه خاطر هؤین ما و  ،ر  داد مگر ا بیاء و مرسلین راقرا

 .روندمیخرمگسانی شدند که در آتش هستند و به سوی آتش 
بیُّ  .26 کِر َو قاَل النَّ ِتی َحّتی َیخُرَج َقوٌم ِمنُهم َیحِلُقوَن ِللذِّ  : الَتُقوُم الّساَعُ  َعلی ُامَّ

کِر  ِتی َیرَفُعاوَن َاصاواَتُهم ِبالاذِّ ِتی َبل إنَُّهم َیُهوُد ُامَّ وِفَیه هُؤالِء َلیُسوا ِبُامَّ ِاسُمُهُم الصُّ
یِف ااَلبراِر َبل َاَضلُّ ِمَن الُکّ اِر  وَن َانَُّهم َعلی َقر َو  َلُهم َشاهَقٌ  َکَشاهَقِ  الِحماارِ َیُظنُّ

                                                           
ه َو ِفر  َخلرِق ارواِحِهرا َو ِشریَعِتِها حردیس  28. بطا رالدرجات باب 1  3با عنوا  باٌب ِف  َخلِق َابداِ  ااَلِ ؤَّ
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َعَمُل الُ ّجاِر ُهم َیناِزعوَن الُعَلماَء َلیَس َلُهم ِایمااٌن َو  َقوُلُهم َکَقوِل ااَلبراِر َو َعُمُلُهم
َعُب.  1ُهم ُمعَجُبوَن ِبأعماِلِهم َلیَس َلُهم ِمن َعَمِلِهم ِااّل التَّ

خروج  آ هاجؤاعت  از  این کهپیامبر فرمود: ساعت )ظهور( بر امت من برپا  شود تا  :ترجمه
از امرت مرن  هرااینصروفیه اسرت  آ هاو  ان  شو دم کنند که برای ذکر گ تن دور ها جؤع 

  اگؤر کننردم یهود امت من هستند صدایشرا  را بررای ذکرر گ رتن بلنرد  آ ها یستند بلکه 
صادایی اسات مانناد  آنهاابرای تر از ک ار د گؤراه آ هابر روش  یکا ند بلکه که  کنندم 

برا  آ هرافراجرا  اسرت و  ست و عؤلشا  عؤرلو گ تارشا  ما ند گ تار خوبا  ا صدای خر
ایؤا    دار د و به واسیه اعؤالشا  دارای عجب و تکبر هستند و جرزای  کنندم علؤاء  زا  

 عؤلشا  جز سخت  و ر ج چیزی  یست.
ِبيُّ  ... :فرمود دنامیرالؤؤمنی .27 َعاِء َفَقااَم َو َلَقد َکاَن النَّ یشاًا ِبالادُّ ُیؤِذي ُقَر

حاَلَمُهم َو 
َ
َه أ َل آَباَءُهم َیومًا َفَس َّ صَناَمُهم َو َضلَّ

َ
وا ِمان َفااغَتمُّ  َعاَب ِدیَنُهم َو َشَتَم أ

 2... َذِلَك َغّمًا َشِدیداً 

                                                           
یرأت  علر  به  قل از کشکول شیخ بها   و  252و  34ل ، ص حه االثنا عشریة ف  رد الطوفیة، شیخ حر عام. 1

 به  قل از کشکول شیخ بهرا   287ماده ساعت حدیس  307ص حه  2الناس زما  )آیت الله دهسرخ ( جلد 
بره  قرل از روضرات الجنرات و روضرات بره  قرل از  3ص حه   24و منهاج البراعة ف  شرح  هج البالغة جلد 

 گوید: در کشکول شیخ بها   که اآل  موجود است این حدیس یافت  شد. کشکول شیخ بها  ، مؤلف
االحتجاج علر  اهرل و  110ص حه  1و جلد  379و  174ص حه  2ت سیر عل  بن ابراهیا قؤ ، جلد . 2

و إعالن الوری بأعالن الهدی )ط ر القدیؤة(، فضل بن  120ص حه  2جلد  ،طبرس ، احؤد بن عل  الّلجاج
و مناقرب ابرن  338ال طول الؤختارة، شیخ م ید، صر حه و  51و  55و  48و  39 حسن طبرس ، ص حه

و الیرا ف ف  معرفة مذاهب الیوا ف، عل  بن موسر  برن طراووس،  50و  55ص حه  2شهر آشوب جلد 
 354به  قل از ت سیر ثعلب  و ایؤا  اب  طالب، سید فخار بن معد موسوی، ص حه  382ص حه  2جلد 
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 روزی حضررت ایسرتاد و ،کرردم قریش را بره واسریه   ررین اذیرت پیامبر :ترجمه
بزرگانشان را س یه و کم عقل شمرد و از دینشان عیب گرفت و بتانشان را دشانام داد و 

 ... پیامبر بسیار غؤگین شد د از این کار آ هاپ   شان را گمراه خوانداجداد
ای به عبد اللره برن در  امهابو مخنف روایت کرده است که حضرت امیرالؤؤمنین .28

 1... ِبیهِ أیا عاضَّ أیِر : َیابَن الحاِهِف قی  فرمود د
 .گیردمیبه دندان ش را ر ای کسی که آلت پد 2بافندهای پسر شخص  ترجمه:

َسِديِّ َقاَل  .29
َ
ِه اِل اِد بِن َعبِد اللَّ َیخُطاُب : ُکنُت َجاِلسًا َیوَم الُجُمَعِ  َو َعِلیٌّ َعن َعبَّ

ااَس  ای النَّ شاَعُ  َفَجَعاَل َیَتَخطَّ
َ
َعلی ِمنَبٍر ِمن آُجر  َو ابُن ُصوَحاَن َجاِلٌس َفَجاَء اِل

ِمیَرالُمؤِمِنیَن 
َ
َفَقاَل اباُن اُء َعَلی َوجِهَك َفَغِضَب الَحمرَ  َغَلَبتَنا َهِذهَفَقاَل: َیا أ

مِر الَعَرِب َما َکاَن َیخَ ی َفَقاَل َعِليٌّ 
َ
ُن الَیوَم ِمن أ : َمان ُیعاِذُرِني ِمان ُصوَحاَن َلُیَبیَّ

َیاِقَرِة  َحُد  َهُؤاَلِء الضَّ
َ
ُب َعَلی َحَشاَیاهُیقِبُل أ ِه َفَیأمُ  ُهم َیَتَقلَّ ُد َقوٌم ِلِذکِر اللَّ ن َو ُیَهجِّ

َ
ُرِني أ

َساَمَ  َلَقاد َساِمعُت   النَّ
َ
اَ  َو َباَرأ اِذي َفَلاَف الَحبَّ ااِلِمیَن َو الَّ ُکوَن ِماَن الظَّ

َ
قُرَدُهم َفاأ

َ
أ

داً  بُتُموُهم َعَلیِه َبدءًا.ُمَحمَّ یِن َعودًا َکَما َضَر ِه َعَلی الدِّ ُکم َو اللَّ ُبنَّ  3َیُقوُل: َلَیضِر
ای در مسرجد  شسرته برودن و حضررت روز جؤعره دی گویرد:عباد بن عبد الّله اس :ترجمه

ها  شسته برود. و صعطعة بن صوحا  خوا دم بر منبری ساخته از آجر خیبه عل 
گ رت: یرا  رفرت.د و پریش مر  هرااشعس )لعنه الله( به مسجد آمد پای برر سرر مرردن مر 

 ،بینر  ا رد و ترو خرود مربر ما غلبه یافتره)عجؤا ( این موال  سرخ روی الؤؤمنینامیر
معلرون  حضرت خشؤگین شد و ابن صوحا  گ ت: امروز از امر عرب آ چه که مخ ر  برود

                                                           
  01ص حه  31لد . بحاراال وار ج1
 رجو  کنید. 59ورد معنای حا   )بافنده( به حدیس . در م2
  499و  490ص حه  1جلد  ،اب  ابراهیا الثق   الکوف  )ط ر الحدیثة(، . الغارات3
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چه کسی مرا از کی ر دادن به این مردم شاکم گناده فرمود: امیرالؤؤمنین ،خواهد شد
در حرال   داردغلتند معذور میکه تا نیمروز بر بستر خود می (1هپست )یا ما تحت گند

گوی  که آ ا  را طرد کنا و ؟ مرا م شو دم ی از بستر خود بلند دارز ده برای شب که قوم 
از حضررت  . سوگند به کسر  کره دا ره را رویا رد و جا ردارا  را بیافریرداز ستؤکارا  گردن

را خواهند زد ترا بره دیرن ( هاعربفرمود: به خدا قسا آ ا  شؤا )م  شنیدن کهمحؤد
 زدید تا به دین درآیند.م بازگردید هؤچنا  که شؤا ایشا  را در آغاز 

ِبي ُسَهیِل بِن َماِلٍك  بن َماِلِك َعن  .31
َ
ِه أ َنٍس َعن َعمِّ

َ
ِبیاِه َقااَل  أ

َ
ِإنِّاي َلَواِقاٌف َماَع  َعن أ

ِبي َقاِلٍب ِعنَد ُنُه )َلَعَنُه اللُه( الُمِغیَرِة بِن ُشعَبَ  
َ
ِمَن الَمِدیَناِ  ِإَلای وِض َعِليِّ بِن أ

قَبَل َع 
َ
اُر بُن َیاِسرٍ الَبصَرِة ِإذ أ ِه َعزَّ َو َجلَّ َیا ُمِغیَرُة َفَقااَل َو مَّ َفَقاَل َلُه َهل َلَك ِفي اللَّ

یَن ُهَو ِلي َیا َع 
َ
اُر َقاَل َتدُخُل ِفي َهِذهأ عَوِة َفَتلَحُف ِبَمان َساَبَقَك َو َتُساوُد َمان  مَّ الدَّ

 َو َخیٌر ِمن َذِلَك َیا 
َ
ااٌر َو َماا ُهاَو َقااَل َخلَ َك َفَقاَل َلُه الُمِغیَرُة أ َبا الَیقَظاِن َقااَل َعمَّ

َ
أ

ی ُیِضي بَواَبَنا َحتَّ
َ
مُر َفَنخُرُج َو َنحُن ُمبَندُخُل ُبُیوَتَنا َو ُنغِلُف َعَلیَنا أ

َ
َو اَل  ِصُروَن َء َلَنا اِل

ِحَك َفَوَقَع ِفي الَغمِّ َفَقاَل َلُه َعمَّ  َراَد الضَّ
َ
لِسَلِ  أ  َنُکوُن َکَقاِقِع السِّ

َ
اٌر َهیَهاَت َهیَهاَت أ

ِه َلان َتَراِناي ِإالَّ ِفاي  َلِکنَجهٌل َبعَد ِعلٍم َو َعًمی َبعَد اسِتبَصاٍر َو  اسَمع َقوِلي َفَو اللَّ
ِل قَ  وَّ

َ
ِعیِل اِل ِمیرُ الرَّ

َ
َبا الَیقَظاِن الُمؤِمِنیَن اَل َفَطَلَع َعَلیِهَما أ

َ
َما َیُقوُل َلاَك َفَقاَل َیا أ

عَوُر 
َ
ِه َداِهبًا َیلِبُس َفِإنَّ اِل هُه َو اللَّ یِن ِإالَّ  الَحفَّ ِبالَباِقِل َو ُیَموِّ َف ِماَن الادِّ ِفیِه َو َلن َیَتَعلَّ

نَیا َویَحَك َیا ُمِغیَرُة  ِ  َفَقاَل َلُه  هانَّ أِبَما ُیَواِفُف الدُّ َدعَوٌة َتُسوُق َمن َیدُخُل ِفیَها ِإَلی اْلَجنَّ
 
َ
ُکوَن َعَلیك.الُمؤِمِنیَن ِمیرَ الُمِغیَرُة َصَدقَت َیا أ

َ
ُکن َمَعَك َفَلن أ

َ
 2ِإن َلم أ

                                                           
 «ضییر». رجو  کنید به لسا  العرب ابن منوور ماده 1
  120و  127ص حه  5حدیس  15مجل   ،م یدشیخ  ،. االمال 2
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از مدینه بسوی گوید: هنگام  که علّ  بن اب  طالب مالك بن اب  عامر اصبح  :ترجمه
بطره )برای جنگ جؤل( روا ه شد د، من کنار مغیرة بن شعبه )لعنه الله( ایستاده بودن که عّؤار 

مغیرره  ؟جرّل داریخردای عّزوه یره میرل و گررایش برت: ای مغاو گ ه پیش آمد و ببن یاسر
عّؤار گ رت:  ،شود؟ )تا به سؤت آ  برون؟(حاصل م ا چنین چیزی کجا برای ای عّؤارگ ت: 

در این دعوت )فرا خوا د  بسوی جهاد با  اکثین در جنگ جؤل( داخل شرو ترا بره گذشرتگا  
 اسرت، چیز بهترر از ایرن ی ابا الیقوا  یكبرس  و بر آیندگا  سروری پیدا کن . مغیره گ ت: ا

بندیا تا حقیقت بر روی خود م ه رویا و درها را بگ ت: در خا ه م  ؟عّؤار گ ت: آ  چیست
شرویا، و چرو  زور آزمرا    باشریا کره ما روشن شود سپ  با روشن  و آگراه  بیررو  مر 

دوه گرفترار آیرد. عّؤرار گ رت: کن به غا و ا ای برا گیزد و لرد  ز جیری خندهبخواهد با پاره ک
حرف من برده، ه گوش ب کوری پ  از بینا   را برگزینیا هرگز هرگز، آیا  ادا   پ  از دا ا  ، و

از جریرا  آ  دو برا خبرر شرد و الؤرؤمنین بینر . امیر خدا سوگند مرا جز در صرف اّوله ب
خردا سروگند او ه بر گویاد؟تو چاه مایه ( بلو این اعور )چپول و فرمود: ای ابا الیقوا ، 

ه باطل بپوشا د و آ  را وارو ه و غیر واقرع جلروه دهرد، و بره کند که حق را بپیوسته کوشش م 
این دعوت  است که هر  ،ای مغیره بر تو وای ،که موافق د یا باشد اینچیزی از دین  یاویزد مگر 

  ای یگرومغیرره گ رت: راسرت مر را رد. سوی بهشرت مر ه ک  را که با آ  هؤراه  کند ب
 ، من اگر با تو  باشا هرگز علیه تو  یز  خواها بود.مؤمنا امیر
قَزامدر ذّن اهل شان فرمود د: امیرالؤؤمنین .31

َ
 1... ُجَ اٌة َقَغاٌم َو َعِبیٌد أ

 .ستمکاران پست و بندگان فرومایه هستند آ ها :ترجمه

                                                           
  130غه خیبه .  هج البال1
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طفرمود د: امیرالؤؤمنین .32 ُتها الَغِدَرُة الَ َجَرُة َو النُّ َ ُ  الَقاِذَرُة الَماِذَرُة َو الَبِهیَماُ  ایَّ
 1.الّساِهَم ُ 

 های نجس و فاسد و ای چهارپایان چرا کنندهگر و فاجر و ای نط هی مردم حیلها  :ترجمه
ال ُیحَمد ِمنُه َرأٌس َو  أنَت َکالَکلِب ِلَعمِرو )بِن عاٍص(: قاَل )ااِلماُم( الَحَسن .33

رِّ َموُسوٌم، ُوِلدَت َعلی ِفاراٍش ُمشاَتَرٍك، َو  ال َذَنٌب، َقِدیُمَك َمذُموٌم، َو  َحِدیُثَك ِبالشَّ
 2.اَلُمُهم َحَسبًا، َو أخَبُثُهم َمنَصباً أَك َخمَسٌ ، َفَغَلَب َعَلیَك اَخَتَصَم فیِ 

یرا سگ نه  تو مانندالله( فرمود: عؤرو عاص )لعنهه بامان حسن :ترجمه سگ هستی ز
باا  ی اآلن تاوگزند  دگی ما قبل تو مذموم است وزن نه دمش پسندیده نیست و سرش و

ن ر ادعاء کردند تو در رختخواب مشترك متولد شدی و درباره تو پنج  ،شّر همراه است
ین و خبی که در نتیجه پست ین تر غالب شد )و تاو باه او منساوب شادی در  آنهاتر

 پسر او نبودی( حالی که
َفِإنََّك َقد َجَعلَت  :فرمود هؤا الله(عؤرو بن عاص )لعن ای بهدر  امهامیرالؤؤمنین .34

اُه َمهُتاوٍك َساِدیَنَك َتَبعًا ِلُدنَیا ِام ُه  تُرهِرٍئ َظاِهٍر َغیُّ یَم ِبَمجِلِساِه َو ُیَسا ِّ َیِشایُن الَکاِر
َثَرهالَحِلیَم 

َ
َبعَت أ رَغاِم َو  ِبِخلَطِتِه َفاتَّ َباَع الَکلِب ِللضَّ ِبِه َو َیُلوُذ ِبَمَخالِ  َقَلبَت َفضَلُه اتِّ

َخاذَت 
َ
ذَهبَت ُدنَیاَك َو آِخَرَتَك َو َلو ِبالَحفِّ أ

َ
یَسِتِه َفأ َینَتِظُر َما ُیلَقی ِإَلیِه ِمن َفضِل َفِر

جِزُکَما ِبَما َقادَّ 
َ
ِبي ُس َیاَن أ

َ
ُه ِمنَك َو ِمن ابِن أ ي اللَّ نِّ دَرکَت َما َقَلبَت َفِإن ُیَمکِّ

َ
مُتَما َو أ

المَیا فَ ِإن ُتعِجَزا َو َتبقِ  َماَمُکَما َشرٌّ َلُکَما َو السَّ
َ
 3.َما أ

                                                           
به  قرل از کتراب الطروارن الحاسرؤة فر   105 و  104 ص حه 2مطباح البالغة عالمه میرجها   جلد  .1

 ، آغا فت  الله کؤال  استرآبادی، به  قل از کشف اللئال  البن عر دس تاریخ الزهراء فاطؤة
  311ص حه  531. الؤالحا و ال تن للسید بن طاووس حدیس 2
  39 امه .  هج البالغة 3
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حرمتش دریده ای که گؤراهیش آشکار است، را تابع د یای کس  قرار داده تو دین خود :ترجمه
و شرخص حلریا و بردبرار در  شرودم ، شخص کریا در هؤنشرین  برا او لکره دار شده است

او رفت  و پر  ما رده او را طلرب ، پ  تو به د بال گرددم معاشرت با او متها به سب  مغزی 
 شیر پناه ببرد های)و( به چنگال همچون سگی که در پی پس مانده شکار شیر باشدکردی، 

د یا و آخررت خرود را  ،شودم اضاف  شکار شیر باشد که جلو او افکنده  هایمنتور قسؤتو 
اگر خدا مرا بر تو  یرسیدم های خود به خواسته پیوست م تباه کردی در حال  که اگر به حق 

های شؤا را خواها داد اما اگر قردرت و پسر ابوس یا  )لعنهؤا الله( مسلط گردا د سزای زشت 
الن.  آ  را  یافتا و باق  ما دید آ چه در پیش روی دارید برای شؤا بدتر است و السَّ

هِ  .35 ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن  :َقاَل َعْن أ

َ
ي َعَلی َقَعاِماِه َضِمْنُت ِلَم َقاَل أ ْن ُیَسمِّ

ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن 
َ
اِء َیا أ ْن اَل َیْشَتِکَي ِمْنُه َفَقاَل َلُه اْبُن اْلَکوَّ

َ
َکْلُت اْلَباِرَحَ  َقَعامًا أ

َ
َلَقْد أ

ْیَت َعَلای َبْعِضاَها َو َلاْم  ْلَوانًا َفَسمَّ
َ
َکْلَت أ

َ
َك أ ْیُت َعَلْیِه َو آَذاِني َفَقاَل َلَعلَّ ُتَسامِّ  َفَسمَّ

 1.َیا ُلَکُع َعَلی َبْعٍض 
کس  که بر طعامش بسا الله گویرد مرن ضرامنا کره از فرمود د: امیرالؤؤمنین ترجمه:

غذایش شکایت  خواهد کررد )و غرذایش او را مرریض  خواهرد  ؤرود(، ابرن کروا )ر ری  
را من دیشب غذای  خوردن و بر آ  بسا الله گ تا ول  مخوارج( گ ت: ای امیرالؤؤمنین

ای و برر بعضر  شاید غذاهای مت اوت خورده ای پست احمفاذیت کرد، حضرت فرمود: 
 ای.ای و بر بعض  دیگر  گ تهبسا الله گ ته

                                                           
و محاسن برق   355ص حه  3و من ال یحضره ال قیه جلد  195ص حه  1. الکاف  )ط ر االسالمیه( جلد 1
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شَعَ  بَن قکرده است:  قل قیب راو دی .36
َ
نَّ اِل

َ
هیٍس ِاسَتأَذَن َعَلی َعِلاي  أ  َفاَردَّ

نَ ُه َفَخَرَج َعِليٌّ َقنَبُر 
َ
دَمی أ

َ
شَعُ  َفَقاَل َما لِ َفأ

َ
ِه َلو ِبَعباِد ي َو َلَك َیا أ َما َو اللَّ

َ
أ

سَت  ت ُشَعْیَراُت  َثِقیٍف َتَمرَّ  1ِاسِتك. اَلقَشَعرَّ
قنبرر )غرالن  ،ه گرفرتاجازاشعس بن قی  )لعنه الله( برای دید  امیرالؤؤمنین :ترجمه

حضرررت( او را رد کرررد در  تیجرره آ  ملعررو  بینرر  قنبررر را خررو   کرررد پرر  حضرررت 
متعارض  آن گاه کاهبه خدا قسم  فرمود: مرا با تو چه کار ای اشعس  ارج شد وخعل 

یز موهای  ی شویغالم ثق   .آیدمیما تحتت به لرزه در ر
نِّاي قاَل َاِمیُرالُمؤِمنیَن  .37

َ
نَّ ِفايَّ ُدَعاَباً  َو أ

َ
اِم أ هِل الشَّ

َ
اِبَغِ  َیزُعُم ِِل : َعَجبًا اِلبِن النَّ

ُه ِامُرٌؤ ِتلَعاَبٌ  ُاَعافِ  َما َو َشرُّ الَقوِل الَکِذُب ِإنَّ
َ
ُس َو ُاَماِرُس َلَقد َقاَل َباِقاًل َو َنَطَف آِثمًا أ

ُل َفُیلِحاُف َو َیُخاوُن الَعهاَد َو 
َ
ُل َفَیبَخُل َو َیسأ

َ
َلَیُقوُل َفَیکِذُب َو َیِعُد َفُیخِلُف َو ُیسأ

يُّ زاِجرٍ 
َ
ُیوُف َمآِخَذَها  َیقَطُع اإِللَّ َفِإَذا َکاَن ِعنَد الَحرِب َفأ ُخِذ السُّ

ْ
َو آِمٍر ُهَو َما َلم َتأ

کَبُر مَ َفِإَذا َکاَن َذِلَك 
َ
َُ الَقوَم َکاَن أ ن َیمَن

َ
َتهُ َس  [الَقرَم ] ِکیَدِتِه أ ِه ِإنِّي َلَیمَنُعِني  بَّ َما َو اللَّ

َ
أ

ُه َلَیمَنُعُه ِمن َقوِل الَحفِّ ِنسَیا ِعِب ِذکُر الَموِت َو ِإنَّ ُه َلم ُیَباِیع ُمَعاِوَیَ  ِمَن اللَّ ُن اآلِخَرِة ِإنَّ
یِن َرِضیَخً . ً  َو َیرَضَخ َلُه َعَلی َترِك الدِّ ِتیَّ

َ
ن ُیؤِتَیُه أ

َ
ی َشَرَط أ  2َحتَّ

عجب اسرت از پسرر  ابغره )لعنره اللره( کره بره مرردن شران فرمود د: امیرالؤؤمنین :ترجمه
مرزاح هسرتا و بازی کننده و خوش طبع  بسیار من مزاح و شوخ  است و من مردی در :گویدم 
و به گناه سرخن گ تره اسرت  سخن باطل  گ ته ،باشدم و لهو  در بازی  سع  و تالشا و کنام 

سرخنش  ولر  گویردم که پسر  ابغره سرخن  درست ه آگاه باشید که بدترین گ تار دروغ است ب
در جواب داد  بخرل  ،ودشم و از او سؤال  کندم خلف وعده  ول  دهدم و وعده  دروغ است
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 خرود و بره عهرد گذار ردم و از حرد  کنردم و در سؤالش اصرار  کندم و خود سؤال  ورزدم 
 ایرن کرهزما   که در جنرگ واقرع شرود قبرل از  ،کندم و پیو د خویش  را قیع  کندم خیا ت 

گرفتره  ول  زما   که شؤشیرها بره دسرت کندم خوب امر و  ه  شؤشیرها به دست گرفته شود 
آگاه  ست که ماتحت خود را برای مردمان مکشوف سازدا بزرگترین مکر و حیله او اینشود 

فراموش کرد  آخررت پسرر  ابغره را از  و داردم به یاد مرگ بود  مرا از لعب و بازی باز  باشید که
 شرط کرد کره معاویه برای او این کهاو با معاویه )لعنه الله( بیعت  کرد مگر  داردم گ تار حق باز

 ای حقیر بدهد.ای آسا  و رشوههدیه ،به او در عوض ترک کرد  دین
ْهَل اْلَبْصَرِة خیاب به اهل بطره فرمود د: امیرالؤؤمنین .38

َ
ْهَل اْلُمْؤَتِ َکِ  َو َیا َیا أ

َ
َیا أ

ْتَباَع 
َ
ِة َو أ

َ
َجْبُتْم  اْلَبِهیَمِ   ُجْنَد اْلَمْرأ

َ
 ُتْم َو ُعِقَر َفاْنَهَزمْ  َرَغا َفأ

َ
ُکْم ِدَقاٌق َو َعْهاُدُکْم قُ الخأ

اٌق  ْنُتْم َفَسَقٌ  ُمرَّ
َ
ْهَل اْلَبْصَرِة  ِشَقاٌق َو ِدیُنُکْم ِنَ اٌق َو أ

َ
اهِ َیا أ ْنُتْم َشرُّ َخْلِف اللَّ

َ
ْرُضاُکْم  أ

َ
أ

َماِء  یَبٌ  ِمَن اْلَماِء َبِعیَدٌة ِمَن السَّ ْحاَلُمُکاَقِر
َ
اْت ُعُقاوُلُکْم َو َساِ َهْت أ َشاَهْرُتْم  ْم َخ َّ

 1... ُسُیوَفُکْم َو َسَ ْکُتْم ِدَماَءُکْم َو َخاَلْ ُتْم ِإَماَمُکْم 
و ای سرپاهیا  آ  ز  ، هسرتید  یر رگ و فریرب ای کسرا   کره اهرل ای اهل بطرره،ترجمه: 

)عایشه(، و ای تبعیت کنندگا  حیوا  چهارپا )که عایشه در جنگ جؤل بر آ  سوار شده برود( 
اخالقتان  ،فرار کردید و دست و پایش بریده شد، کرد و شؤا اجابتش  ؤودیدوا  صدای  آ  حی
و شما فاسقانی هستید که از دیان  ،باشدمیو دینتان دو روهی  ،و پیمانتان سست ،پست

ین خلف خداییدخارج شده زمین شؤا بره آب  زدیر  اسرت  اید، ای اهل بصره شما بدتر

                                                           
و  هج البالغة )صبح  صال (،  487حرب البطرة، شیخ م ید، ص حه  . الجؤل و النطرة لسید العترة ف 1

 1و ت سریر علر  برن ابرراهیا قؤر ، جلرد  272صر حه  2و االحتجاج عل  اهل اللجاج، جلد  55ص حه 
  339ص حه 
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، و دانشمندان شما احمقناد نقالاهستید و عسبف مغز و نادان ول  از آسؤا  دور است، 
 شؤشیرهای خود را کشیدید و خو  خود را ریختید و با امان خود مخال ت کردید ...

ِبي .39
َ
ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن  َقاَل َجْعَ رٍ َعْن أ

َ
ٌة َبْیَنا أ

َ
ِفي َمْسِجِد اْلُکوَفاِ  ِإْذ َجااَءِت اْماَرأ

ِه َما اْلَحافُّ ِفیَماا َتْسَتْعِدي َعَلی َزْوِجَها َفَقَضی ِلزَ  ْوِجَها َعَلْیَها َفَغِضَبْت َفَقاَل اَل َو اللَّ
  ِ ِه ِباْلَمْرِضایَّ ُتَك ِعْنَد اللَّ ِ  َو اَل َقِضیَّ ِعیَّ ِ  َو اَل َتْعِدُل ِفي الرَّ ِویَّ َقَضْیَت َو َما َتْقِضي ِبالسَّ

ُ  َیا َسْلَ ُع َیاا َساَلْقَلِقیَّ ُ ُثمَّ َقاَل َلَها َکَذْبِت َیا َج َفَنَظَر ِإَلْیَها َمِلّیًا  یَئُ  َیا َبِذیَّ ِتاي اَل  ِر َیاا الَّ
َساءُ  َبً  ُمَوْلِوَلً  َو َتُقوُل َوْیِلي َوْیِلاي  َتْحِمُل ِمْن َحْیُ  َتْحِمُل النِّ ُة َهاِر

َ
ِت اْلَمْرأ َقاَل َفَولَّ
ِبي َقاِلٍب ِسْترًا َکاَن َمْس 

َ
 1...ُتورًا َوْیِلي َلَقْد َهَتْکَت َیا اْبَن أ

در مسجد کوفره بود رد فرمود د: آ  هنگان که امیرالؤؤمنینحضرت امان باقرترجمه: 
، حضرت بر علیه او و به   ع شوهرش قضراوت کردم  اگاه ز   آمد و از شوهر خود شکایت 

را  بره حرق قضراوت  کرردی و در قضراوت کررد  برابرریکرد، آ  ز  گ ت:  ه به خدا سوگند 
و قضاوت  که کردی مرورد   ؤای و برای رعیت و مردمت به عدالت رفتار  ؤ  ن کرعایت  ؤ 

دروغ ای به او  گاه کررده و سرپ  بره او فرمود رد: پ  حضرت لحوهرضایت خداو د  یست 
گ تی، ای حمله کننده، ای دشنام دهنده، ای جسور، ای کسی که از ما تحتش حااهض 

، امران شاودمیحاملاه ن شاوندمیلاه ، ای کسی کاه از آن جاایی کاه زناان حامشودمی
ای : وای بر من، وای بر من، وای بر مرن، گ تم آ  ز  فرار کرد در حال  که  فرمود:باقر

 آبروی من که مح و  و پنها  بود را ریخت  و مرا رسوا ساخت .پسر اب  طالب 

                                                           
  749و  740ص حه  1و الخرا ج و الجرا  ، قیب الدین راو دی، جلد  381. اختطاص شیخ م ید، ص حه 1
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 یَن بَ  یِن تَ اثنَ  یَن بَ  َز کَ رَ  دقَ  عيِّ الدَّ  ابَن  عيَّ الدَّ  إنَّ  َو  الأفرمود د: حضرت امان حسین .41
 1.ِ  لَّ الذِّ  امنَّ  یهاَت َه  َو  ِ  لَّ الذِّ  َو  ِ  لَّ السِّ 
گاه باشید، ترجمه:  مرا بین دو امر مخیر ساخته است برین جنگیرد  و  زنا زاده پسر زنا زادهآ

 ول  هرگز زیر بار ذلت  خواهیا رفت. ،پذیرفتن ذلت
َقاَینَّ َتلال: ین فرستاد به او فرمرودات با  اکثابن عباس را برای مالقوقت  امیرالؤؤمنین .41

وِر َعاِقصًا َقرَنهُ  َفِإنََّك ِإن َتلَقُه َتِجده َقلَح َ  ُلول َکالثَّ عَب َو َیُقوُل ُهَو الذَّ  .َیرَکُب الصَّ
ابی کاه یاو را چون گاو وحشی میکن زیرا اگر او را مالقات کن   با طلحه دیدار  :ترجمه

 2... ران است گویدم و  شودم ست سوار بر مرکب سرکش و آماده  برد ا شاخش را تابیده
َهاا  ...ورد اشعس )لعنه الله( فرمود: در مدر روایت  وارد شده است که امیرالؤؤمنین .42 یُّ

َ
أ

اُس  شَعَ  النَّ
َ
ِه ِمن َع َطِ  َعن ِإنَّ اِل َقلُّ ِفي ِدیِن اللَّ

َ
ِه َجَناَح َبُعوَضٍ  َو ِإنَُّه أ  3ٍز.اَل َیِزُن ِعنَد اللَّ

ارزش نداشاته و  ایپشه بالپیشگاه خداوند متعال به اندازه در  اشع  ای مردن :ترجمه
 تر از آب بینی گوس ند است. در دین خداوند پست

الَعَلَقَ  ِمن َجوِفی  َونِّی َحّتی َیسَتخِرُجوا هِذه: َو اللِه الَیدُع قاَل ااِلماُم الُحَسیُن  .43
َ  اللُه َعَلی ُهم َفإذا َفَعُلوا َسلَّ  4.ِ  مَ االَ  راِم ِمن فِ  َحّتی َیکونوا أَذلَّ ِهم َمن ُیِذلُّ

                                                           
و  48و مثیرالحرزا ، ابرن  ؤرا حلر ، صر حه  59قتل  الی وف، سید بن طراووس، صر حه . اللهوف ف  1

و تحف العقرول عرن آل الرسرول،  14ص حه  1االحتجاج عل  اهل اللجاج، احؤد بن عل  طبرس ، جلد 
  142ابن شعبة حرا  ، ص حه 
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 292ص حه  2د جلاحؤد بن عل  طبرس ،  عل  اهل اللجاج،. االحتجاج 3
و  130و کربالء الثورة و الؤأساة، احؤد حسین یعقوب، ص حه  145و صؤطان بتار ص حه  . قؤقان زخار4

  188ص حه موسوعة الکلؤات االمان الحسین
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ترا  کننردؤ مرا رها   هااینفرمود د: به خدا قسا حضرت اب  عبدالله الحسین :ترجمه
 آ هراار را کرد د خداو رد کسر  را برر ک این ان خارج کنند پ  وقت ا از سینهقلب مر این که
 حیض کنیزان شوند. دستمالذلیل تر از  این کهتا  دکنم را ذلیل  آ هاکه  کندم مسلط 

ا َکااَن َمارَواُن َعَلای الَمِدیَناِ   .44 صَبِغ بِن نباَتَ  الَحنَظِليِّ َقاال َلمَّ
َ
َیِ  َو اِل ِبي الَجاِر

َ
َعن أ
ِمیرِ  َخَطَب 

َ
اَس َفَوَقَع ِفي أ ِبي َقاِلٍب النَّ

َ
اا َناَزَل َعاِن  الُمؤِمِنیَن َعِليِّ بِن أ  َقاَل َفَلمَّ

َتی الُحَسیُن بُن َعِلي  
َ
الَمسِجَد َفِقیَل َلُه ِإنَّ َمرَواَن )َلَعَنُه اللُه( َقد َوَقَع ِفي الِمنَبِر أ

؟ َقاُلوا َبَلی َقاَل َفَما َقاَل َلُه َشایئًا؟ َقاَل َفَما َکاَن ِفي الَمسِجِد الَحَسُن َعِلي  
ی َدَخَل ُمغضیُن َقاُلوا ال َفقاَم الُحَس  َیا ابَن َعَلی َمرَواَن )َلَعَنُه اللُه( َفَقاَل َلُه  بًا َحتَّ

ِل  ِکَلِ  الُقمَّ رَقاِء َو َیا ابَن آ  1... الزَّ
در مدینره بررای مروا  )لعنه اللره(  :از اب  جاریه و اصبغ بن  باته  قل شده است که :ترجمه

ر پرایین وقت  که از منبر کرد بدگوی در مورد حضرت امیرالؤؤمنین ومردن خیبه خوا د 
مروا  )لعنه الله( در مرورد  به حضرت گ ته شد ،به مسجد آمدآمد حضرت امان حسین

گ تنرد  ؟در مسرجد  برودآیا امان حسرن :حضرت فرمود ،کرد بدگوی امیرالؤؤمنین
حضرت ایسرتاد در حرال  کره  ، ه :گ تند ؟آیا ایشا  به مروا  چیزی  گ ت :فرمود ،چرا بود

ای  2ای پسر زرقاءپ  به مروا  فرمود: مروا  )لعنه الله( وارد شد بر  این کهعطبا   بود تا 
 ... پسر زن شپش خور
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ُبو َجعَ رٍ  .45
َ
اِر َقاَل َقاَل أ مَّ َُ الُمؤِمُنوَن  َقد َیا َکاِمُل َعن َکاِمٍل التَّ فَل

َ
وَن َیاا ُم الُمَسلّ  أ

َجَباُء َیاا َکاِماُل َکاِمُل ِإنَّ الُمَسلّ  اِمیَن ُهُم النُّ شاَباهِإنَّ النَّ
َ
الَغاَنِم ِإالَّ َقِلایاًل ِماَن  اَس أ

 1َو الُمؤِمُن َقِلیٌل. الُمؤِمِنیَن 
فرمود: ای کامل به تحقیق که مؤمنرا   کره حضرت امان باقر :کامل تؤار گوید :ترجمه

 ای کامالفقط تسلیا کننردگا    جیبرا  هسرتند  رستگار شد د ای کامل 2تسلیا کنندگا ند
 و مؤمن کا است. ی کمی از مؤمنینمگر عده ندمانمیمردم مانند گوس ند 

ِبي َجعَ ارٍ  .46
َ
ِبي َحمَزَة َعن أ

َ
صاَحاِبَنا َی َتاُروَن َو َعن أ

َ
َقااَل: ُقلاُت َلاُه ِإنَّ َبعاَض أ

جَمُل ُثمَّ َقااَل 
َ
َباا َحماَزَة ِإنَّ َیقِذُفوَن َمن َخاَلَ ُهم َفَقاَل ِلي الَکفُّ َعنُهم أ

َ
اِه َیاا أ َو اللَّ

اَس ُکلَّ  واَلُد َبَغاَیا َما َخاَل ِشیَعَتَناالنَّ
َ
ُقلُت َکیَف ِلي ِبالَمخَرِج ِمن َهَذا َفَقاَل ِلي َیا  ُهم أ

هاَل الَبیاِت 
َ
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َجَعَل َلَناا أ ِه الُمنَزُل َیُدلُّ َعَلیِه ِإنَّ اللَّ َبا َحمَزَة ِکَتاُب اللَّ

َ
أ

نَّما َغِنمُتم ِمن َشي ُثمَّ َقاَل َعزَّ َو َجَل ِء ِسَهامًا َثاَلَثً  ِفي َجِمیِع الَ ي
َ
نَّ َو اعَلُموا أ

َ
ٍء َفاأ

ُسوِل َو ِلِذي الُقربی ِه ُخُمَسُه َو ِللرَّ اِبیِل  َو الَیتامی ِللَّ َفاَنحُن  َو الَمساِکیِن َو اباِن السَّ
صَحاُب الُخمِس 

َ
مَناهَو الَ ي أ اِس َما َخ  ِء َو َقد َحرَّ ِه َیا َعَلی َجِمیِع النَّ اَل ِشیَعَتنا َو اللَّ

ُس َفُیضَرُب َعَلی َشايٍء ِمناُه ِإالَّ َکااَن  ُُ َو اَل ُخمٍس ُیَخمَّ رٍض ُت َت
َ
َبا َحمَزَة َما ِمن أ

َ
أ

و َمااًل 
َ
 3...َحَرامًا َعَلی َمن ُیِصیُبُه َفرجًا َکاَن أ

تررا بعضر  از اصرحاب مرا اف :عرض کردنابوحؤزه گوید: به حضرت امان باقر :ترجمه
حضرت به من فرمود: دست کشرید  از  دهندم  سبت حران زادگ  به مخال ین و  بند دم 
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هماه ماردم حارام زاده  حمزهبه خدا قسم ای ابو سنیا  بهتر است سپ  حضرت فرمود: 
فرمرود:  ردن دلیل این کالن برای من چیست؟ حضرتعرض ک هستند به غیر از شیعیان ما

خداو د تبارک و تعال  در جؤیع ف ء  ،کندم ن کالن داللت خداو د بر ای حؤزه کتابای ابو
و بدانید از  :سه سها برای ما اهل بیت قرار داده است سپ  خداو د عّزوجّل فرموده است

خمس آن برای خداوناد و بارای پیاامبر و بارای ذی  چیزی غنیمت بدست آوردید هر
اصحاب خؤ   ما 1اه استالقربی )اهل بیت( و یتیمان و مسکینان و واماندگان در ر 

تؤان مردن به غیر از شیعیا ؤا  حران کردیا به خدا قسا ای ابو حؤزه  آ  را بر و ف ء هستیا و
هیچ زمین   یست که فت  شود و هیچ خؤس  از آ  بیرو   رود و بر چیزی از آ  دست  ز ند 

 ...چه مال حال چه کنیز باشد و  به دست آ  ک  که رسیده بر او حران است این کهمگر 
هِ  .47 ِبي َعبِد اللَّ

َ
ِبي َیعُ وٍر َعن أ

َ
ِه بِن أ ن َتغَتِسَل َعن َعبِد اللَّ

َ
اَك أ ِفي َحِدیٍ  َقاَل: َو ِإیَّ

صاَراِنيِّ َو الَمُجوِسايِّ َو  ااِم َفِ یَهاا َتجَتِماُع ُغَسااَلُ  الَیُهاوِديِّ َو النَّ ِمن ُغَساَلِ  الَحمَّ
اِصِب  هَل الَبیِت  النَّ

َ
نَجاَس َو َلَنا أ

َ
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َلم َیخُلف َخلقًا أ ُهم َفِإنَّ اللَّ ُهَو َشرُّ

اِصَب  نَجُس ِمنُه. ِمَن الَکلِب َو ِإنَّ النَّ
َ
هَل الَبیِت َِل

َ
 2َلَنا أ

در حدیث  فرمود د: مبادا از غساله آب حؤران غسرل کنر  حضرت امان صادق :ترجمه
و  اصب  بردتر  ر 3  و مجوس  و  اصب ما اهل بیتغساله آب یهودی و  طرا چرا که در آ  

                                                           
  42. سوره ا  ال آیه 1
  118ص حه  2. وسا ل الشیعة جلد 2
 اصب  کس  است که با اهل بیت دشؤن  کند  داردم . روایات در مورد  اصب  مختلف است بعض  بیا  3

مقردن بردارد هرک  ابوبکر و عؤر )لعنهؤا الله( را بر حضررت امیرالؤرؤمنین فرمایدم و بعض  دیگر 
ب الثاقرب فر  بیرا  معنر  الناصرب للشریخ یوسرف  اصب  است در این رابیه رجو  کنید به کتاب الشها

 کند.ایشا  در این کتاب قول دون را ثابت م البحرا  
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س تر از سگ خلاف نکارده خداوند متعال خلقی نج جؤع شده است - ستآ هاهؤه از 
 .ناصب ما اهل بیت قطعا از سگ نجس تر است است و

 َن َعا: لَ وُل ُقایَ یوَسامُ  ِن َس أبا الَح  عُت ِم َس  ني قاَل طاهِ ة البَ مَز ي َح أبِ  بِن  ليِّ َع َعن  .48
ی إَلا هاُت رِ بَ  َو  نهُ مِ  اللهُ  َئ رِ بَ  يَّ لَ َع  ُب کِذ یَ  هُ إنَّ  یِد ِد الَح  رَّ َح  هُ أذاقَ  َو  شیرٍ بَ  بَن  َد مَّ َح مُ  اللهُ 
 رَ ي أبَ إنِّ  مَّ ُه اللّ  نهُ مِ  اللهِ 

ُ
ي لِ یا َع  قاَل  مَّ ثُ  نهُ ي مِ نِ أرِح  مَّ ُه اللّ  یرٍ ِش بَ  ابُن  يَّ ی فِ عِ دَّ ا یَ ّم مِ  یَك إلَ  أ

 َب ِذ َکا یانااً إن بَ  َو  دیاِد الَح  رَّ َحا اللهُ  هُ  أذاقَ ینا إاّل لَ َع  َب ِذ لکَ ا َد مَّ َع تَ أ أن یَ رَ جتَ اِ  ٌد ما أَح 
 َب ِذ َکا عیٍد َسا باَن  ةَ یرَ َغ الُم  إنَّ  َو  یِد ِد الَح  رَّ َح  اللهُ  هُ أذاقَ فَ یِن َس الُح  بِن  يِّ لِ لی َع َع 
لاای َع  َب ِذ َکاا اِب ّطااأبااا الَخ  إنَّ  َو  یااِد ِد الَح  رَّ َحاا اللااهُ  هُ أذاَقاافَ رٍ عَ ااَج يلاای أِبااَع 
 هاُت رِ بَ  ،يَّ َلاَع  ُب کِذ یَ  اللهُ  هُ نَ َع لَ  شیرٍ بَ  بَن  َد مَّ َح مُ  إنَّ  َو  یِد ِد الَح  رَّ َح  اللهُ  هُ أذاقَ فَ يأبِ 
 ي أبرَ إنِّ  مَّ ُه اللّ  نهُ مِ  ی اللهِ إلَ 

ُ
 ناهُ ي مِ ِناأرِح  مَّ ُهااللّ  شیرٍ بَ  بِن  ُد مَّ َح مُ  يَّ فِ  یهِ عِ دَّ ا یَ ّم مِ  یَك إلَ  أ

 َك د شارَ َق فَ  شیرٍ بَ  بِن  ِد مَّ َح مُ  ِس ِج النَّ  جِس ا الرِّ ن هَذ مِ  ينِ َص لِّ َخ أن تُ  َك ي أسألُ إنِّ  مَّ ُه اللّ 
 أسَو بِ  َل تِ قُ  داً أَح  أیُت ما رَ ة فَ مَز ي َح أبِ  بُن  لّي َع  . قاَل هِ مِّ اُ  ِم ِح ي رَ أباه فِ  یطاُن الّش 

َ
 ٍ  تَلاقَ  أ

 1.اللهُ  هُ نَ َع لَ  شیرٍ بَ  بِن  ِد مَّ َح ن مُ مِ 
: فرمرودم جع رر بن موس  بیا ن  گوید: شنیدن حضرتحؤزه  اب  بن عل  :ترجمه

بست و خدا م او بر من دروغ  ر را و داغ  آهن را به او بچشا دخدا لعنت کند محؤد بن بشی
ابن  از آ چه جویام خدایا من برا ت  جویام از او برئ است و من ها از او به خدا برا ت 

د: ای عل  هیچ خدایا مرا از او راحت کن سپ  حضرت فرمو کندم بشیر در مورد من ادعا 
 ا ید وخداو د داغ  آهن را به او چش این کهک  جرأت  کرد که عؤدا بر ما دروغ ببندد مگر 

خداو رد داغر  آهرن را بره او  ،بسرتمر دروغ الحسرین برن بر حضرت عل « بیا »
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داغ  آهرن را خداو د  ،بستم دروغ بر حضرت امان باقر «مغیرة بن سعید»  ید وچشا
 داغ  آهن را به او چشرا ید وخداو د  ،بستم بر پدرن دروغ « بوالخیابا» به او چشا ید و

من به سوی خدا از او برا ت  ،ددبنکه خدا او را لعنت کند بر من دروغ م « محؤد بن بشیر»
بره سروی ترو برا رت  کنردم از آ  چه که محؤد بن بشیر در مورد مرن ادعرا  خدایا ،جستا

که مرا از این پلید  کنممیرخواست من از تو د خدایا خدایا مرا از او راحت کن ،جویام 
کنی پس به تحقیف که شیطان با پدرش در رحام ماادرش  راحتنجس محمد بن بشیر 

یف شده است . عل  بن اب  حؤزه بیا ن  گوید: هیچ ک  را  دیدن که بدتر از محؤرد  شر
 .شیر کشته شود خدا او را لعنت کندبن ب
ِد بِن َعِلي   .49 اا َو َعن ُمَحمَّ ااِس َهَماٌج َقاَل: َنحُن الَعَرُب َو ِشیَعُتَنا ِمنَّ و  َسااِهُر النَّ

َ
أ

. َهَبٌج َقاَل: ُقلُت: َو َما الَهَمُج  َباُب ُقلُت: َو َما الَهَبُج َقاَل الَبفُّ  1َقاَل الذُّ
شریعیا   فرمود د: ما عرب هستیا وحضرت امان محؤد بن عل  :معؤر گوید :ترجمه

 :معمر گوید به حضرت عارض کاردم ،و ساهر مردم همج یا هبج هستندما از ما هستند 
  فرمود: پشه. ؟هبج چیست :عرض کردم ،مگس :فرمود ؟همج چیست

ِبي ِمخَنٍف  .51
َ
عِبيِّ َو أ ِبي َحِبیٍب الِمصاِرِي  ُرِوَي َعِن الشَّ

َ
یَد بِن أ ُهام َقااُلوا: َلام  َو َیِز نَّ

َ
أ

عَلی َیُکن ِفي اإِلسالِم َیوٌم ِفي ُمَشاَجرَ 
َ
کَثَر َضِجیجًا َو ال أ

َ
ِة َقوٍم اجَتَمُعوا ِفي َمحِ ٍل أ

ِبي ُس َیاَن َعمُرو 
َ
َشدَّ ُمَباَلَغً  ِفي َقوٍل ِمن َیوٍم اجَتَمَع ِفیِه ِعنَد ُمَعاِوَیَ  بِن أ

َ
َکاَلمًا َو ال أ

ِبي ُس َیاَن َو 
َ
اَن َو َعمُرو بُن الَعاِص َو ُعتَبُ  بُن أ الَوِلیُد بُن ُعقَبَ  بِن  بُن ُعثَماَن بِن َع َّ

مٍر َواِحاٍد َفَقااَل 
َ
ِبي ُشعَبَ  )َلَعَنُهُم اللُه( َو َقد َتَواَقُئوا َعَلی أ

َ
ِبي ُمعیٍ  َو الُمِغیَرُة بُن أ

َ
أ

ال َتبَعُ  ِإَلی 
َ
حَیاا ُساَنَ   الَحَسِن بِن َعِلي  َفُتحِضَرهَعمُرو بُن الَعاِص ِلُمَعاِوَیَ  أ

َ
َفَقد أ

                                                           
  484ص حه  71باب  وادرالؤعا   حدیس  ، شیخ صدوق،. معا   الخبار1



 اللسا  الناطق ف  سب الغاصب  .............................................................   51

ِبیِه َو َخ 
َ
َق َو َهَذاِن َیرَفَعاِن ِبِه ِإَلای َماا ُهاَو أ ِقیَع َو َقاَل َفُصدِّ

ُ
َمَر َفأ

َ
َعاُل َخلَ ُه أ َ َقِت النِّ

ِبیِه َو َسَببنَ 
َ
عَظُم ِمنُهَما َفَلو َبَعثَت ِإَلیِه َفَقَصرَنا ِبِه َو ِبأ

َ
َباه اهأ

َ
رَنا ِبَقدِره َو َسَببَنا أ َو  َو َصغَّ

ِبیِه َو َقَعدَنا لِ 
َ
َدُکم َقدِر أ ن ُیَقلِّ

َ
َخاُف أ

َ
َق َلَك ِفیِه َفَقاَل َلُهم ُمَعاِوَیُ  ِإنِّي أ ی َصدَّ َذِلَك َحتَّ

اِه َماا رَ  ی ُیدِخَلُکم ُقُباوَرُکم َو اللَّ یُتاُه َقا ُّ ِإالَّ َکِرهاُت َقاَلِهَد َیبَقی َعَلیُکم َعاُرَها َحتَّ
َ
أ

 َناَبُه َو ِهبُت ِعَتاَبُه َو ِإنِّي ِإن َبَعثُت ِإلَ ِج 
َ
ُه ِمانُکم َقااَل َعماُرو باُن الَعااِص أ نِصَ نَّ

َ
یِه َِل

ِتَنا َقاَل اَل َقاَل َفابَع  ِإذًا َعَلیِه  َنا َو َمَرُضُه َعَلی ِصحَّ ن َیَتَساَمی َباِقُلُه َعَلی َحقِّ
َ
َتَخاُف أ

هِ  عِرُفُه َو اللَّ
َ
ن َتلَقوه َفَقاَل ُعتَبُ  َهَذا َرأٌي اَل أ

َ
  َما َتسَتِطیُعوَن أ

َ
ا ِفي ِبأ عَظَم ِممَّ

َ
کَثَر َو اَل أ

هِل َبیٍت َخِصٍم َجِدٍل 
َ
ُه ِِل ا ِفي َن ِسِه َعَلیُکم َو ِإنَّ عَظَم ِممَّ

َ
نُ ِسُکم َعَلیِه َو اَل َیلَقاُکم ِبأ

َ
أ

َتاه َفَبَعُثوا
َ
ا أ ُسوُل َقاَل َلُه َیدُعوَك ُمَعاِوَیُ  َقااَل َو َمان  ِإَلی الَحَسِن َفَلمَّ  َقااَل  ِعناَدهالرَّ

ُسوُل ِعنَده ی ُکالا ِمنُهم ِباسِمِه َفَقاَل الَحَسُن  الرَّ َخرَّ َما َلُهم ُفاَلٌن َو ُفاَلٌن َو َسمَّ
تاُهُم الَعذاُب ِمن َحیاُ  ال َیشاُعُروَن 

َ
قُف ِمن َفوِقِهم َو أ ُثامَّ َقااَل َیاا  1َعَلیِهُم السَّ

ُهامَّ إِ  بِلِغیِني ِثیاِبي ُثمَّ َقاَل اللَّ
َ
َیُ  أ ُعاوُذ ِباَك ِمان َجاِر

َ
دَرُا ِباَك ِفاي ُنُحاوِرِهم َو أ

َ
نِّاي أ

ِتَك  نَّی ِشئَت ِمن َحوِلَك َو ُقوَّ
َ
سَتِعیُن ِبَك َعَلیِهم َفاکِ ِنیِهم ِبَما ِشئَت َو أ

َ
ُشُروِرِهم َو أ

َتی ُمَع 
َ
ا أ ُسوِل َهَذا َکاَلُم الَ َرِج َفَلمَّ اِحِمیَن َو َقاَل ِللرَّ رَحَم الرَّ

َ
اهاِوَیَ  رَ َیا أ َب ِبِه َو َحیَّ  حَّ

ماٌن َفَقااَل َو َصاَفَحُه َفَقاَل الَحَسُن 
َ
یُت ِباِه َسااَلَمٌ  َو الُمَصااَفَحَ  أ ِذي ُحیِّ ِإنَّ الَّ

نَّ 
َ
نَّ ُعثَمااَن ُقِتاَل َمظُلوماًا َو أ

َ
وَك أ َجل ِإنَّ َهُؤاَلِء َبَعُثوا ِإَلیَك َو َعَصوِني ِلُیِقرُّ

َ
ُمَعاِوَیُ  أ

َباَك َقَتَلُه 
َ
ُموَنَك َفاَل َیمَنعَك َمَکاِني ِمن َجَواِبِهم أ ِجبُهم ِبِمثِل َما ُیَکلِّ

َ
َفاسَمع ِمنُهم ُثمَّ أ

ِه الَبیُت َبیُتَك َو اإِلذُن ِفیِه  َجبتُ َفَقاَل الَحَسُن َفُسبَحاَن اللَّ
َ
ِه َلِئن أ ُهم ِإَلی َما ِإَلیَك َو اللَّ

سَتحِیي َلَك ِمَن الُ حِش 
َ
َراُدوا ِإنِّي َِل

َ
سَتحِیي  أ

َ
یُد ِإنِّي َِل َو ِإن َکاُنوا َغَلُبوَك َعَلی َما ُتِر
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َما ِإنِّاي َلاو َعِلماُت ِبَمَکااِنِهم َو 
َ
ِهَما َتعَتِذُر َو أ یِّ

َ
ِهَما ُتِقرُّ َو ِمن أ یِّ

َ
عِف َفِبأ َلَك ِمَن الضَّ

نِّي َمَع َوحَدِتي 
َ
ِتِهم ِمن َبِني َهاِشٍم َمَع أ ي ِماناجِتَماِعِهم َلِجئُت ِبِعدَّ وَحُش ِمنِّ

َ
 ُهم أ

َو  َه َعزَّ سَمُع َو اَل َجمِعِهم َفِإنَّ اللَّ
َ
َي الَیوَم َو ِفیَما َبعَد الَیوِم َفُمرُهم َفلَیُقوُلوا َفأ َجلَّ َلَوِلیِّ

ااَن َفَقااَل َما َم َعمُرو بُن ُعثَماَن باِن َع َّ ِه الَعِليِّ الَعِظیِم َفَتَکلَّ َة ِإالَّ ِباللَّ ا َحوَل َو اَل ُقوَّ
َحٍد َبعَد َقتاِل 

َ
رِض ِمن أ

َ
ِلِب َعَلی َوجِه اِل ن َبِقَي ِمن َبِني َعبِد الُمطَّ

َ
َسِمعُت َکالَیوِم أ

خِتِهم َو الَ اِضَل ِفي اإِلسالِم َمنِزَلً  َو الَخاصَّ 
ُ
اَن َو َکاَن ابَن أ الَخِلیَ ِ  ُعثَماَن بِن َع َّ

َثَرًة َفِبئَس َکَراَمُ  ال
َ
ِه أ ی َسَ ُکوا َدَمُه اعِتَداًء َو َقَلبًا ِللِ تَنِ  َو َحَسادًا َو ِبَرُسوِل اللَّ ِه َحتَّ لَّ

ِه َو ِمان َرُساوِلِه َو  هِلیَن ِلَذِلَك َمَع َسَواِبِقِه َو َمنِزَلِتِه ِمَن اللَّ
َ
َنَ اَسً  َو َقَلَب َما َلیُسوا ِبأ

ن َیُکوَن َحَسٌن َو َساِهُر َبِني
َ
ه أ حَیااًء  ِمَن اإِلسالِم َفَیا ُذالَّ

َ
ِلِب َقَتَلُ  ُعثَمااَن أ َعبِد الُمطَّ

نَّ َلَنا ِفیُکم ِتسَعَ  َعَشَر َدماًا 
َ
ٌج َمَع أ رِض َو ُعثَماُن ِبَدِمِه ُمَضرَّ

َ
َیمُشوَن َعَلی َمَناِکِب اِل

ث
َ
َه َو أ َم َعمُرو بُن الَعاِص َفَحِمَد اللَّ َ  ِبَبدٍر ُثمَّ َتَکلَّ َمیَّ

ُ
ي  َنی َعَلیهِ ِبَقتَلی َبِني أ

َ
ُثمَّ َقااَل أ

یَف َو اشَتَرَك ِفي َقتِل ُعَمَر  ابُن  دِّ َبا َبکٍر الصِّ
َ
َباَك َسمَّ أ

َ
نَّ أ

َ
َرَك أ ِبي ُتَراٍب َبَعثَنا ِإَلیَك ِلُنَقرِّ

َ
أ

یِن َمظُلوماً  وَر َعی َما َلیَس َلُه َحفٌّ َو  )َلَعَنُهُم اللُه( الَ اُروِق َو َقتِل ُعثَماَن ِذي النُّ َو ادَّ
َرهِفیِه  َوَقَع  اُه  هانأِبَش  َو َذَکَر الِ تَنَ  َو َعیَّ ِلِب َلم َیُکاِن اللَّ ُثمَّ َقاَل ِإنَُّکم َیا َبِني َعبِد الُمطَّ

ُث نَ  نَت َیا َحَسن ُتَحدِّ
َ
نََّك ِلُیعِطَیُکُم الُملَك َفَترَکُبوَن ِفیِه َما ال َیِحلُّ َلُکم ُثمَّ أ

َ
 َسَك ِبأ

ِمیرَ 
َ
َو َلیَس ِعنَدَك َعقُل َذِلَك َو اَل َرأُیُه َو َکیَف َو َقد ُسِلبَتُه َو ُترِکاَت الُمؤِمِنیَن َکاِهٌن أ

َباَك ثُ 
َ
َك َو أ َما َدَعوَناَك ِلَنُسبَّ ِبیَك َو ِإنَّ

َ
یٍش َو َذِلَك ِلُسوِء َعَمِل أ حَمَف ِفي ُقَر

َ
مَّ ِإنََّك اَل أ

ن
َ
ن ُتَکذِّ َتِع  َتسَتِطیُع أ

َ
ن َکاَذبَناَك ِفاي َشايٍء َو ا بِ َبنیَب َعَلیَنا َو اَل أ

َ
ِه َفِإن ُکناَت َتاَری أ

َبااَك 
َ
نََّك َو أ

َ
م َو ِإالَّ َفاعَلم أ َعیَنا َعَلیَك ِخاَلَف الَحفِّ َفَتَکلَّ لَنا َعَلیَك ِبالَباِقِل َو ادَّ َتَقوَّ

َد ِبهِ  ُه َقتَلُه َو َتَ رَّ ُبوَك َفَقد َکَ اَنا اللَّ
َ
ا أ مَّ

َ
ِه َفأ یاِدیَنا  ِمن َشرِّ َخلِف اللَّ

َ
نَت َفِإنََّك ِفي أ

َ
ا أ مَّ

َ
َو أ

اِس  ِه َو اَل َعیٌب ِعنَد النَّ ن َلو َقَتلَناَك َما َکاَن ِفي َقتِلَك ِإثٌم ِعنَد اللَّ
َ
ِه أ ُر ِفیَك َو اللَّ َنَتَخیَّ

ن َقاَل َیا َحَسُن 
َ
 ِبِه أ

َ
َل َما ابَتَدأ وَّ

َ
ِبي ُس َیاَن َفَکاَن أ

َ
َم ُعتَبُ  بُن أ َباَك َکاَن َشارَّ  ُثمَّ َتَکلَّ

َ
ِإنَّ أ
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سَ َکُه ِلِدَماِهَها َو ِإنََّك َلِمن َقَتَلِ  ُعثَماَن َو ِإنَّ ِفاي 
َ
رَحاِمَها َو أ

َ
قَطَعُه ِِل

َ
یٍش أ یٍش ِلُقَر ُقَر

ن َنقُتَلَك ِبِه َو ِإنَّ َعَلیَك الَقَو 
َ
َو الَحفِّ أ ِه َعزَّ ا َقااِتُلوَك ِباِه َو َد ِفي ِکَتاِب اللَّ اا  َجلَّ َو ِإنَّ مَّ

َ
أ

َد اللَّ  ُبوَك َفَقد َتَ رَّ
َ
مَرهأ

َ
ا َرَجاُؤَك الِخاَلَفَ  َفَلسَت ِفیَها ال ِفي َقدَحِ   ُه ِبَقتِلِه َفَکَ اَنا أ مَّ

َ
َو أ

ِبي ُمعیٍ  ِبَنحٍو ِمن َکاَلِم 
َ
َم الَوِلیُد بُن ُعقَبَ  بِن أ َزنِدَك َو اَل ِفي َرجَحِ  ِمیَزاِنَك ُثمَّ َتَکلَّ

صَحاِبِه فَ 
َ
اأ َل َمن َدبَّ ِبَعیِب ُعثَماَن َو َجَماَع النَّ وَّ

َ
اَس َقاَل َیا َمعَشَر َبِني َهاِشٍم ُکنُتم أ

ی َقَتلُتُموه اِ  َو َسا َك  َعَلیِه َحتَّ مَّ
ُ
ِحِم َو اسِتهالَك اِل ِحرصًا َعَلی الُملِك َو َقِطیَعً  ِللرَّ

نَیا الَخ  ِبیَثِ  َو ُحّبًا َلَها َو َکااَن ُعثَمااُن َخااَلُکم ِدَماِهَها ِحرصًا َعَلی الُملِك َو َقَلبًا ِللدُّ
هُر َلُکمَن َلُکم َو َکاَن ِصهرَ َفِنعَم الَخاُل َکا َل َمن َحَسَده ُکم َفَکاَن ِنعَم الصِّ وَّ

َ
 َقد ُکنُتم أ
َم الُمِغ  ِه ِبُکم ُثمَّ َتَکلَّ یُتم ُصنَع اللَّ

َ
یاَرُة باُن ُشاْعَبَ  َو َقَعَن َعَلیِه ُثمَّ َوِلیُتم َقتَلُه َفَکیَف َرأ

ُه ُوُقوعًا ِفي َعِلي   ُثمَّ َقاَل َیا َحَسُن ِإنَّ ُعثَماَن ُقِتَل َمظُلوماًا َفَکاَن َکاَلُمُه َو َقوُلُه ُکلُّ
ِبیَك ِفي َذِلَك ُعذُر َبِري

َ
اا َفَلم َیُکن ِِل ا َیا َحَساُن َقاد َظَننَّ نَّ

َ
ٍء َو اَل اعِتَذاُر ُمذِنٍب َغیَر أ

ِبیَك ِفي
َ
اِه  ِِل ُه ِبَقتِلاِه َراٍض َو َکااَن َو اللَّ نَّ

َ
ِه َعنُهم أ ِه َقَتَلَ  ُعثَماَن َو ِإیَواِهِه َلُهم َو َذبِّ َضمِّ

َ  َخیٌر ِلَبِني َهاِشٍم ِمن  َمیَّ
ُ
َت َو َبُنو أ َساِن َیقُتُل الَحيَّ َو َیِعیُب الَمیِّ یِف َو اللِّ َقِویَل السَّ

َ  َو  َمیَّ
ُ
ُباوَك  َبِني َهاِشٍم ِلَبِني أ

َ
ُمَعاِوَیُ  َخیٌر َلَك َیا َحَساُن ِمناَك ِلُمَعاِوَیاَ  َو َقاد َکااَن أ

هِ  َراَد َقتلَ َناَصَب َرُسوَل اللَّ
َ
جَلَب َعَلیِه َقبَل َموِتِه َو أ

َ
ِلاَك ُه َفَعِلاَم ذَ ِفي َحَیاِتِه َو أ

هِ  تِ  ُثمَّ َکِرهِمن أمِره َرُسوُل اللَّ
ُ
ی أ َبا َبکٍر َحتَّ

َ
ن ُیَباِیَع أ

َ
َدسَّ َعَلیاِه  ًا ُثاَم َي ِباِه َقاودأ

ن َیضِرَب َرَقَبَتُه َفَعَمَد ِفاي َقتِلاِه ُثامَّ َقَعاَن  َفَسَقاه
َ
ی َهمَّ أ َسّمًا َفَقَتَلُه ُثمَّ َناَزَع ُعَمَر َحتَّ

ی َقَتَلُه ُکلُّ َعلَ  يُّ َمنِزَلٍ  َلُه ِمَن اللَّ  ی ُعثَماَن َحتَّ
َ
ِه َیا َحَسُن َو َهُؤاَلِء َقد َشِرَك ِفي َدِمِهم َفأ

لَطاَن ِلَوِليِّ الَمقُتوِل ِفي ِکَتاِبِه الُمنَزِل َفُمَعاِوَیُ  َوِليُّ الَمقُتاوِل ِبَغیاِر  ُه السُّ َقد َجَعَل اللَّ
خَطَر ِمن َدِم ُعثَماَن َو َما 

َ
ِه َما َدُم َعِلي  ِبأ َخاَك َو اللَّ

َ
َحف  َفَکاَن ِمَن الَحفِّ َلو َقَتلَناَك َو أ

ُباو  َکاَن 
َ
َم أ َة ُثمَّ َساَکَت َفاَتَکلَّ ُبوَّ ِلِب الُملَك َو النُّ ُه ِلَیجَمَع ِفیُکم َیا َبِني َعبِد الُمطَّ اللَّ

ٍد الَحَسُن بُن َعِلي   ِلَناا َو آِخاَرُکم ُمَحمَّ وَّ
َ
َلُکام ِبأ وَّ

َ
ِذي َهَدی أ ِه الَّ َفَقاَل الَحمُد ِللَّ
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ي  ُه َعَلی َجدِّ ی اللَّ اي َمَقااَلِتي َو ِبآِخِرَنا َو َصلَّ َم اساَمُعوا ِمنِّ ِبيِّ َو آِلِه َو َسلَّ ٍد النَّ ُمَحمَّ
ِه  ُه َلَعمُر اللَّ  َیا ُمَعاِوَیُ  ِإنَّ

ُ
بَدأ

َ
ِعیُروِني َفهَمُکم َو ِبَك أ

َ
زَرُق أ

َ
َما َشَتَمِني َغیاُرَك َو َماا  1َیا أ

ِني َغیُرَك َو َما َهُؤاَلِء َسبُّ  وِني َو َلِکن َشَتمَتِني َو َسَببَتِني ُفحشًا َهُؤاَلِء َشَتُموِني َو اَل َسبَّ
اٍد  َقاِدیمًا َو ِمنَك َو ُسوَء َرأٍي َو َبغیًا َو ُعدَوانًا َو َحَسدًا َعَلیَنا َو َعَداَوًة ِلُمَحمَّ

َناا َو َهاُؤاَلِء 
َ
ِه َلو ُکناُت أ ُه َو اللَّ زَرُق َحِدیثًا َو ِإنَّ

َ
یَن ِفاي َمساِجِد َرُساوِل  َیاا أ ُمَشااِوِر

ُموا ِباِه َو ال اساَتقَبُلوِني هِ اللَّ  ن َیَتَکلَّ
َ
نَصاُر َما َقَدُروا أ

َ
َو َحوَلنا الُمَهاِجُروَن َو اِل

 الُمجَتِمُعاوَن الُمَتَعااِوُنوَن َعَلايَّ َو اَل 
ُ
َهاا الَماََل یُّ

َ
اي أ  ِبَما اسَتقَبُلوِني ِبِه َفاسَمُعوا ِمنِّ

ُقوا  َتکُتُموا َحّقًا َعِلمُتُموه  ِبَك َیا ُمَعاِوَیاُ  َو ال َو ال ُتَصدِّ
ُ
بَدأ

َ
ِبَباِقٍل ِإن َنَطقُت ِبِه َو َسأ

ُقوُل فِ 
َ
ُجاَل نِش اُ یَك ِإالَّ ُدوَن َما ِفیَك أ نَّ الرَّ

َ
ِه َهل َتعَلُماوَن أ اِذي َشاَتمُتُموهُدُکم ِباللَّ  الَّ

ناَت ِفاي َضااَللَ 
َ
نَت َتَراُهَما َجِمیعًا َو أ

َ
ی الِقبَلَتیِن ِکلَتیِهَما َو أ َت َو َصلَّ ٍ  َتعُباُد الاالَّ

وَلی 
ُ
نَت َیا ُمَعاِوَیُ  ِباِل

َ
ُِ َو أ ضَواِن َو َبیَعَ  الَ ت ی َو َباَیَع الَبیَعَتیِن ِکلَتیِهَما َبیَعَ  الرِّ الُعزَّ

ُه لَ  ُقوُل َحّقًا ِإنَّ
َ
َما أ نَّ

َ
ِه َهل َتعَلُموَن أ خَری َناِکٌ  ُثمَّ َقاَل ُانِشُدُکم ِباللَّ

ُ
ِقاَیُکم َکاِفٌر َو ِباِل

ِبايِّ  َو الُماؤِمِنیَن  ِه  َیوَم َبدٍر َو َمَعُه َراَیاُ  النَّ َو َمَعاَك َیاا ُمَعاِوَیاُ  َراَیاُ   ،َمَع َرُسوِل اللَّ
اِه  َفرضاًا َواِجباًا َو  ی َو َتَری َحرَب َرُساوِل اللَّ َت َو الُعزَّ نَت َتعُبُد الالَّ

َ
الُمشرِِکیَن َو أ

ُحٍد َو َمَعهُ 
ُ
ِبيِّ َو َمَعَك َیا ُمَعاِوَیاُ  َراَیاُ  الُمشارِِکیَن َو َلِقاَیُکم َیاوَم  َلِقَیُکم َیوَم أ َراَیُ  النَّ

ِه  َو َمَعَك َیا ُمَعاِوَیُ  َراَیُ  الُمشرِِکیَن ُکالُّ َذِلاَك ُی ِلاُج  حَزاِب َو َمَعُه َراَیُ  َرُسوِل اللَّ
َ
اِل

ح
ُ
ُق أ َتُه َو ُیِحفُّ َدعَوَتُه َو ُیَصدِّ ُه ُحجَّ ِه َعنُه اللَّ ُدوَثَتُه َو َینُصُر َراَیَتُه َو ُکلُّ َذِلَك َرُسوُل اللَّ

اِه َهال تَ  َها َساِخطًا َعَلیَك ُثمَّ ُانِشُدُکم ِباللَّ نَّ َرُساوَل َراِضیًا ِفي الَمَواِقِن ُکلِّ
َ
عَلُماوَن أ

هِ  االلَّ یَظَ  َو َبِني النضیِر ُثمَّ َبَعَ  ُعَمَر بَن الَخطَّ  اِب َو َمَعاُه َراَیا ُ َحاَصَر َبِني ُقَر

                                                           
 ی ازرق بیاید. بعد از ترجؤه حدیس توضیح  برا1
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یَن َو َسعَد بَن مَ  ا َسعُد بُن مَ َعاٍذ َو َمَعُه َراَیُ  الُمَهاِجِر مَّ
َ
نَصاِر َفأ

َ
َعاٍذ َفَخَرَج َو ُحِمَل اِل

صَحاُبُه َفَقااَل َرُساوُل 
َ
ُنُه أ صَحاَبُه َو ُیَجبِّ

َ
ُن أ بًا َو ُهَو ُیَجبِّ ا ُعَمُر َفَرَجَع َهاِر مَّ

َ
یحًا َو أ َجِر

ِه  اٍر  اللَّ اٌر َغیُر َفرَّ ُه َو َرُسوُلُه َکرَّ ُه اللَّ َه َو َرُسوَلُه َو ُیِحبُّ اَیَ  َغدًا َرُجاًل ُیِحبُّ اللَّ عِطَینَّ الرَّ
ُ
َِل

ُباو َبکاٍر َو ُعَماُر َو َغیُرُهَماا ِماَن 
َ
َض َلَها أ ُه َعَلی َیَدیِه َفَتَعرَّ َُ اللَّ ی َی َت ُثمَّ ال َیرِجُع َحتَّ

یَن َو  ر الُمَهاِجِر
َ
نَصاِر َو َعِليٌّ َیوَمِئٍذ أ

َ
َمِد َفَدَعاهاِل ِه  َفَتَ َل فِ  َمُد َشِدیُد الرَّ ي َرُسوُل اللَّ

عَطاه
َ
 ِمن َرَمِده َو أ

َ
هِ  َعیِنِه َفَبَرأ ُه َعَلیِه ِبَمنِّ َُ اللَّ ی َفَت اَیَ  َفَمَضی َو َلم َیثِن َحتَّ َو َقوِلاِه  الرَّ

َ  َعُدوٌّ  نَت َیوَمِئٍذ ِبَمکَّ
َ
ِه َو ِلَرُساوِلِه َو  َو أ َُ ِللَّ ِه َو ِلَرُسوِلِه َفَهل َیسَتِوي َبیَن َرُجٍل َنَص ِللَّ

َساَن َخااَلَف  سَلَم َقلُبَك َبعُد َو َلِکنَّ اللِّ
َ
ِه َما أ قِسُم ِباللَّ

ُ
َه َو َرُسوَلُه ُثمَّ أ َرُجٍل َعاَدی اللَّ

ُم ِبَما َلیَس ِفي الَقلِب ُانِشُدُکم  اِه  اساَتخَلَ ُه َفُهَو َیَتَکلَّ نَّ َرُساوَل اللَّ
َ
 َتعَلُماوَن أ

َ
ِه أ ِباللَّ

َم ِفیِه الُمَناِفُقوَن َفَقاَل  َعَلی الَمِدیَنِ  ِفي َغَزاِة َتُبوَك َو ال َسِخَ  َذِلَك َو ال َکَراَهَ  َو َتَکلَّ
ف َعنَك ِفي َغزَوٍة َق ُّ  َتَخلَّ

َ
ِه َفِإنِّي َلم أ ناَت ال ُتخِل ِني َیا َرُسوَل اللَّ

َ
ِه  أ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

هِلي ِبَمنِزَلِ  َهاُروَن ِمن ُموَسی ُثمَّ 
َ
ي َو َخِلیَ ِتي ِفي أ َها َخَذ ِبَیِد َعِلي  أَوِصیِّ یُّ

َ
َفَقاَل أ

ی َعِلّیاً  َه َو َمن َتَولَّ ی اللَّ ِني َفَقد َتَولَّ اُس َمن َتَوالَّ َقاَعِنيالنَّ
َ
ِني َو َمن أ  َفَقد َفَقد َتَوالَّ

هَ  قاَع اللَّ
َ
َحابَّ  أ

َ
اَه َو َمان أ َحبَّ اللَّ

َ
ِني َفَقد أ َحبَّ

َ
َقاَعِني َو َمن أ

َ
َقاَع َعِلّیًا َفَقد أ

َ
َو َمن أ

هِ  نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
 َتعَلُموَن أ

َ
ِه أ ِني ُثمَّ َقاَل ُانِشُدُکم ِباللَّ َحبَّ

َ
اِ  َعِلّیًا َفَقد أ َقاَل ِفي َحجَّ

اُس إِ  َها النَّ یُّ
َ
وا َبعَدهنِّي َقد َتَرکُت الَوَداِع أ هاَل  ِفیُکم َما َلم َتِضلُّ

َ
ِه َو ِعتَرِتاي أ ِکَتاَب اللَّ

ا  ُموا َحَراَمُه َو اعَمُلوا ِبُمحَکِمِه َو آِمُنوا ِبُمَتَشاِبِهِه َو ُقوُلوا آَمنَّ وا َحاَلَلُه َو َحرِّ ِحلُّ
َ
َبیِتي َفأ

 
َ
وا أ ِحبُّ

َ
ُه ِمَن الِکَتاِب َو أ نَزَل اللَّ

َ
هَل َبیِتي َو ِعتَرِتي َو َواُلوا َمن َواالُهم َو انُصُروُهم ِبَما أ

ی َیِرَدا َعَليَّ الَحوَض َیوَم الِقَیاَمِ  ُثمَّ َدَعا  ُهَما َلن َیَزاال ِفیُکم َحتَّ َعَلی َمن َعاَداُهم َو ِإنَّ
ُهمَّ َواِل مَ  َعِلّیًا َفاجَتَذَبُه ِبَیِده َو ُهَو َعَلی الِمنَبرِ  ُهمَّ  ن َوااله َو َعاِد َمن َعاَداهَفَقاَل اللَّ اللَّ

َماِء َمصَعدًا َو اجَعلُه ِفي  رِض َمقَعدًا َو ال ِفي السَّ
َ
َمن َعاَدی َعِلّیًا َفاَل َتجَعل َلُه ِفي اِل

نَت الذَّ 
َ
ِه  َقاَل َلُه أ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
 َتعَلُموَن أ

َ
ِه أ اِر َو ُانِشُدُکم ِباللَّ سَ ِل َدرٍك ِمَن النَّ

َ
اِهُذ َعن أ
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ِه  یَبَ  ِمن َوسِ  ِإِبِلِه ُانِشُدُکم ِباللَّ َحُدُکُم الَغِر
َ
َحوِضي َیوَم الِقَیاَمِ  َتُذوُد َعنُه َکَما َیُذوُد أ

اِه   َي ِفیاِه َفَبَکای َرُساوُل اللَّ ِذي ُتُوفِّ ِه  ِفي َمَرِضِه الَّ ُه َدَخَل َعَلی َرُسوِل اللَّ نَّ
َ
 َتعَلُموَن أ

َ
أ

نَّ َلَك ِفي ُقُلاوِب ِرَجااٍل  َفَقاَل َعِليٌّ 
َ
عَلُم أ

َ
نِّي أ

َ
ِه َفَقاَل ُیبِکیِني أ َما ُیبِکیَك َیا َرُسوَل اللَّ

نَّ َرُسوَل 
َ
 َتعَلُموَن أ

َ
ِه أ ی َعنَك ُانِشُدُکم ِباللَّ َتَولَّ

َ
ی أ ِتي َضَغاِهَن ال ُیبُدوَنَها َلَك َحتَّ مَّ

ُ
ِمن أ

ِه ِحیَن َحَضَرتُه الَوَفاُة َو اجَتَم  هُل َبیِتي َو ِعتَرِتي اللَّ
َ
ُهمَّ َهُؤاَلِء أ هُل َبیِتِه َقاَل اللَّ

َ
َع َعَلیِه أ

هِل َبیِتاي ِفایُکم َکَساِ یَنِ  
َ
َما َمَثُل أ ُهمَّ َواِل َمن َواالُهم َو َعاِد َمن َعاَداُهم َو َقاَل ِإنَّ اللَّ
اَف َعنَهاا َغاِرَق َو ُانِشا نَّ ُنوٍح َمن َدَخَل ِفیَها َنَجا َو َمن َتَخلَّ

َ
 َتعَلُماوَن أ

َ
اِه أ ُدُکم ِباللَّ

اِه  َو َحیاِتاِه َو  ُموا َعَلیاِه ِبالِوالَیاِ  ِفاي َعهاِد َرُساوِل اللَّ ِه  َقد َسلَّ صَحاَب َرُسوِل اللَّ
َ
أ

نَّ َعِلّیاً 
َ
 َتعَلُموَن أ

َ
ِه أ َها َعَلای َن ِساِه ِمان ُانِشُدُکم ِباللَّ َهَواِت ُکلَّ َم الشَّ ُل َمن َحرَّ وَّ

َ
أ

صَحا
َ
ِه فَ أ َو ِب َرُسوِل اللَّ ُه َعزَّ نَزَل اللَّ

َ
بااِت ماا  َجَل أ ُموا َقیِّ ِذیَن آَمُنوا ال ُتَحرِّ َها الَّ یُّ

َ
یا أ

ُه َحالاًل  ا َرَزَقُکُم اللَّ َه ال ُیِحبُّ الُمعَتِدیَن َو ُکُلوا ِممَّ ُه َلُکم َو ال َتعَتُدوا ِإنَّ اللَّ َحلَّ اللَّ
َ
أ

هَ  ُقوا اللَّ بًا َو اتَّ نُتم ِبِه ُمؤِمُنوَن  َقیِّ
َ
ِذي أ ِعلُم الَمَنایا َو ِعلُم الَقَضاَیا َو  َو َکاَن ِعنَده 1الَّ

ُماوَن َرهاٍ   َفصُل الِکَتاِب َو ُرُسوُخ الِعلِم َو َمنِزُل الُقرآِن َو َکاَن ِفاي اَل َنعَلُمُهام ُیَتمِّ
نُتم ِفي  َرةً َعش

َ
نَُّهم ُمؤِمُنوَن َو أ

َ
ُه أ ُهُم اللَّ

َ
أ وَلِئاَك ُلِعُناوا َعَلای َنبَّ

ُ
ِة أ یٍب ِمن ِعدَّ َرهٍ  َقِر

ُکم  ِه ُکلَّ ِه َعَلی ِلَساِن َنِبیِّ نَُّکم ُلَعَناُء اللَّ
َ
شَهُد َعَلیُکم أ

َ
شَهُد َلُکم َو أ

َ
ِه  َفأ ِلَساِن َرُسوِل اللَّ

ِه  َبَعَ  ِإَلیَك ِلَتکتُ  نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ِه َهل َتعَلُموَن أ یَمَ  ِحیَن َو ُانِشُدُکم ِباللَّ َب َلُه ِلَبِني ُخَز

ُسوَل ِإَلیاَك  َعاَد الرَّ
َ
ُکُل َفأ ُسوُل َفَقاَل ُهَو َیأ َصاَبُهم َخاِلُد بُن الَوِلیِد َفانَصَرَف ِإَلیِه الرَّ

َ
أ

ِه اللَّ  ُکُل َفَقاَل َرُسوُل اللَّ ُسوُل ِإَلیِه َو َیُقوَل ُهَو َیأ اٍت ُکلَّ َذِلَك َینَصِرُف الرَّ ُهمَّ َثاَلَث َمرَّ
اِه  کِلَك ِإَلی َیوِم الِقَیاَمِ  ُثمَّ َقاَل ُانِشُدُکم ِباللَّ

َ
ِه ِفي َنهَمِتَك َو أ اَل ُتشِبع َبطَنُه َفِهَي َو اللَّ
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ِبیاَك 
َ
ُقوُل َحّقًا ِإنََّك َیا ُمَعاِوَیُ  ُکنَت َتُسوُق ِبأ

َ
َما أ نَّ

َ
حَماَر  َهل َتعَلُموَن أ

َ
َعَلای َجَماٍل أ

ُخوَك َهَذا َیُقوُده
َ
اِکاَب َو  أ ِه الَقاِهاَد َو الرَّ حَزاِب َفَلَعَن َرُسوُل اللَّ

َ
الَقاِعُد َو َهَذا َیوَم اِل

نَت 
َ
اِکَب َو أ ُبوَك الرَّ

َ
اِهَف َفَکاَن أ زَرُق السَّ

َ
ُخاوَك َهاَذا الَقاِعاُد الَقاِهاَد  َیا أ

َ
ااِهَف َو أ السَّ

نَّ 
َ
ِه َهل َتعَلُموَن أ ِه  لَ  ُانِشُدُکم ِباللَّ َباَرُسوَل اللَّ

َ
ُلُهانَّ َعَن أ وَّ

َ
ُس َیاَن ِفي َسابَعِ  َماَواِقَن أ

ُبو ِحیَن َخَرَج ِمن َمکَّ 
َ
ُبو َ  ِإَلی الَمِدیَنِ  َو أ

َ
ااِم َفَوَقاَع ِفیاِه أ ُسا َیاَن ُس َیاَن َجاَء ِمَن الشَّ

وَعَده
َ
ُه َو أ ن َیبِطَش بِ  َفَسبَّ

َ
َو َو َهمَّ أ ُه َعزَّ اِنَیُ  َیوَم الِعیِر َحیُ   َجلَّ َعنُه َو ِه ُثمَّ َصَرَفُه اللَّ الثَّ

ُبو َقرَ 
َ
اُه َدَها أ اِه اللَّ ُحاٍد َقااَل َرُساوُل اللَّ

ُ
اِلَثُ  َیوَم أ ِه َو الثَّ ُس َیاَن ِلُیحِرَزَها ِمن َرُسوِل اللَّ

ُبو  َموالنا َو 
َ
اُه َو ال َموَلی َلُکم َو َقاَل أ ی َلُکام َفَلَعَناُه اللَّ ی َو اَل ُعازَّ ُسا َیاَن َلناا الُعازَّ

اِبَعُ   جَمُعوَن َو الرَّ
َ
ُبو َماَلِهَکُتُه َو ُرُسُلُه َو الُمؤِمُنوَن أ

َ
ُس َیاَن ِبَجمِع َیوَم ُحَنیٍن َیوَم َجاَء أ

یٍش َو َهَواِزَن َو َجاَء ُعَییَنُ  ِبَغطَ ااَن َو  اهُ ُقَر ُهُم اللَّ ِبَغایِظِهم َلام َینااُلوا  الَیُهاوِد َفاَردَّ
ِه َع 1َخیراً  َو َهذا َقوُل اللَّ نَزَل ِفي ُساوَرَتیِن ِفازَّ

َ
َباَجلَّ أ

َ
ي أ ُسا َیاَن َو ي ِکلَتیِهَماا ُیَسامِّ

َ  َو َعِليٌّ  ِبیَك ِبَمکَّ
َ
نَت َیا ُمَعاِوَیُ  َیوَمِئٍذ ُمشِرٌك َعَلی َرأِي أ

َ
ارًا َو أ صَحاَبُه ُک َّ

َ
َیوَمِئٍذ أ

ِه  َو َعَلی َرأِیِه َو ِدیِنِه َو الَخاِمَس ُ  َو  َمَع َرُسوِل اللَّ ِه َعزَّ َو الَهدَي َمعُکوفاًا  َجَل َقوُل اللَّ
هُ  ن َیبُلَغ َمِحلَّ

َ
ُه َلعَنً   2أ ِه َفَلَعَنُه اللَّ یٍش َرُسوَل اللَّ ُبوَك َو ُمشرُِکو ُقَر

َ
نَت َو أ

َ
َو َصَددَت أ

اِدَسُ  َیو  َتُه ِإَلی َیوِم الِقَیاَمِ  َو السَّ یَّ حَزاِب َیوَم َج َشِمَلتُه َو ُذرِّ
َ
ُبو َم اِل

َ
ُس َیاَن ِبَجماِع اَء أ

تَبااَع َو 
َ
ِه الَقاَدَة َو اِل یٍش َو َجاَء ُعَییَنُ  بُن ُحَصیِن بِن َبدٍر ِبَغطَ اَن َفَلَعَن َرُسوُل اللَّ ُقَر

عنَ  تَباِع ُمؤِمٌن َقاَل ال ُتِصیُب اللَّ
َ
 َما ِفي اِل

َ
ِه أ اَقَ  ِإَلی َیوِم الِقَیاَمِ  َفِقیَل َیا َرُسوَل اللَّ ُ  السَّ

اِبَعُ  َیاوَم  ا الَقاَدُة َفَلیَس ِفیِهم ُمؤِمٌن َو اَل ُمِجیٌب َو اَل َناٍج َو السَّ مَّ
َ
تَباِع أ

َ
ُمؤِمنًا ِمَن اِل

َ  َو َخمَسٌ  ِمن  َمیَّ
ُ
ِه  اثَنا َعَشَر َرُجاًل َسبَعٌ  ِمنُهم ِمن َبِني أ ِ  َیوَم َشدَّ َعَلی َرُسوِل اللَّ ِنیَّ الثَّ
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یٍش َفلَ  بِ َساِهِر ُقَر َ  َغیَر النَّ ِنیَّ ِه َمن َحلَّ الثَّ ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َو َرُسوُل اللَّ يِّ  َو َساِهِقِه َعَن اللَّ
َباُثمَّ ُانِشُدُکم ِباللَّ  َو َقاِهِده

َ
نَّ أ

َ
ُس َیاَن َدَخَل َعَلی ُعثَماَن ِحیَن ُبوِیَع ِفي ِه َهل َتعَلُموَن أ

ِه  َفَقاَل  ِخي َهل َعَلینا ِمن َعاَمسِجِد َرُسوِل اللَّ
َ
ُبو َیا ابَن أ

َ
ُسا َیاَن یٍن َفَقااَل ال َفَقااَل أ

ِذ  َ  َفَو الَّ َمیَّ
ُ
ِبيَتَداَوُلوا الِخاَلَفَ  َیا ِفتَیاَن َبِني أ

َ
ٍ  َو اَل َناٍر  ُس َیاَن ِبَیِدهي َن ُس أ َما ِمن َجنَّ

هِ  َبا َو ُانِشُدُکم ِباللَّ
َ
نَّ أ

َ
 َتعَلُموَن أ

َ
َخ أ

َ
َذ ِبَیِد الُحَسیِن ِحیَن ُبوِیَع ُعثَماُن َو َقاَل َیا ُس َیاَن أ

ی ِإذَ  ِخي اخُرج َمِعي ِإَلی َبِقیِع الَغرَقِد َفَخَرَج َحتَّ
َ
هابَن أ َ  الُقُباوَر اجَتارَّ َفَصااَح  ا َتَوسَّ

یِدیَنا َو 
َ
ِذي ُکنُتم ُتَقاِتُلوَننا َعَلیِه َصاَر ِبأ هَل الُقُبوِر الَّ

َ
عَلی َصوِتِه َیا أ

َ
نُتم َرِمیٌم  ِبأ

َ
َفَقااَل أ

َُ َوجَهَك الُحَسیُن بُن َعِلي   ُه َشیَبَتَك َو َقبَّ َُ اللَّ َو َتَرَکاُه َفَلاو ال  ُثامَّ َنَتاَر َیاَده َقبَّ
عَم  هالنُّ َخَذ ِبَیِده َو َردَّ

َ
ِإَلی الَمِدیَنِ  َلَهَلاَك َفَهاَذا َلاَك َیاا ُمَعاِوَیاُ  َفَهال  اُن بُن َبِشیٍر أ

 
َ
َبان َتُردَّ َعَلیَنا َشیئًا َو ِمن َلعَنِتَك َیا َتسَتِطیُع أ

َ
َبااَك أ

َ
نَّ أ

َ
ن ُمَعاِوَیاُ  أ

َ
ُسا َیاَن َکااَن َیُهامُّ أ

یٍش َو َغیاِرِهم َتنَهااه َعاِن اإِلساالِم َو ُیسِلَم َفَبَعثَت ِإَلیِه ِبِشعٍر َمعُروٍف َمرِوي   ِفي ُقَر
ه اِب َو  َتُصدُّ نَّ ُعَمَر بَن الَخطَّ

َ
صاَت َو ِمنَها أ بَّ َك ُعثَماُن َفَتَر اَم َفُخنَت ِبِه َو َوالَّ َك الشَّ الَّ

نََّك َقاَتلَت َعِلّیاً 
َ
ِه َو َرُسوِلِه أ ُتَك َعَلی اللَّ

َ
عَظُم ِمن َذِلَك ُجرأ

َ
یَب الَمُنوِن ُثمَّ أ َو ِبِه َر

ولَ 
َ
مٍر ُهَو أ

َ
ی ِبِه ِمناَك َو ِمان َغیاِرَك َقد َعَرفَتُه َو َعَرفَت َسَواِبَقُه َو َفضَلُه َو ِعلَمُه َعَلی أ

اِس َو ِعنَد  ِه َو ِعنَد النَّ َرقاَت ِدَمااَء َخلاٍف ِمان ال اللَّ
َ
اَس َعشَوًة َو أ وَقأَت النَّ

َ
َذیَتُه َبل أ

ِه ِبَخدِعَك َو َکیِدَك َو َتمِویِهَك ِفعاَل َمان ال ُیاؤِمُن ِبالَمَعااِد َو اَل َیخَشای  َخلِف اللَّ
ا َبَلَغ ال ُه الِعَقاَب َفَلمَّ َجَلُه ِصرَت ِإَلی َشرِّ َمثًوی َو َعِليٌّ ِإَلی َخیِر ُمنَقَلٍب َو اللَّ

َ
ِکَتاُب أ

مَسکُت َعنُه ِمن َمَساِویَك َو ُعُیوِبَك 
َ
ً  َو َما أ َلَك ِبالِمرَصاِد َفَهَذا َلَك َیا ُمَعاِوَیُ  َخاصَّ

طِویَل َو  نَت َیا َعمَرو بَن ُع َفَقد َکِرهُت ِبِه التَّ
َ
ا أ مَّ

َ
 ثَماَن َفَلام َتُکان ِللَجاَواِب َحِقیقااً أ

ِبَع َهِذه ن َتتَّ
َ
َما َمَثُلَك َمَثُل الَبُعوَضِ   ِبُحمِقَك أ ُموَر َفِإنَّ

ُ
خَلِ  اسَتمِسِکي  اِل ِإذ َقاَلت ِللنَّ

خَلُ  َما َشَعرُت ِبُوُقوِعَك َفَکیَف َیُشافُّ َعَلا نِزَل َعنَك َفَقاَلت َلَها النَّ
َ
ن أ

َ
یُد أ ِر

ُ
يَّ َفِإنِّي أ

ن ُتَعاِدَي ِلي َفَیُشافَّ َعَلايَّ َذِلاَك َو ِإنِّاي 
َ
نََّك َتجُسُر أ

َ
ِه َما َشَعرُت أ ُنُزوُلَك َو ِإنِّي َو اللَّ
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َك َعِلّیاً  ِذي ُقلَت ِإنَّ َسبَّ  َینُق َلُمِجیُبَك ِفي الَّ
َ
و ُیَباِعُدهأ

َ
ِل ِمن َرُساو  ُص ِفي َحَسِبِه أ

و َیُسوُء َباَلَءه
َ
ِه أ نَیا َفاِإن ُقلاَت ِفي اإِل  اللَّ و َرغَباٍ  ِفاي الادُّ

َ
و ِبَجوٍر ِفي ُحکٍم أ

َ
سالِم أ

ا َقوُلَك ِإنَّ َلُکم ِفیَنا ِتسَعَ  َعَشَر َدمًا ِبَقتَلی ُمشرِِکي َبِناي  مَّ
َ
َواِحَدًة ِمنَها َفَقد َکِذبَت َو أ

َه َو َرُسوَلُه َقَتَلُهم َو َلَعمِري َلَتقتُ  َ  ِبَبدٍر َفِإنَّ اللَّ َمیَّ
ُ
َلنَّ ِمن َبِني َهاِشٍم ِتسَعَ  َعَشَر َو َثاَلَثً  أ

َ  ِتسَعَ  َعَشَر َو ِتساَعَ  َعَشاَر ِفاي َماوِقٍن َواِحاٍد  َمیَّ
ُ
َبعَد ِتسَعَ  َعَشَر ُثمَّ ُیقَتُل ِمن َبِني أ

ُه  َ  اَل ُیحِصي َعَدَدُهم ِإالَّ اللَّ َمیَّ
ُ
َقااَل ِإَذا هِ َو ِإنَّ َرُسوَل اللَّ ِسَوی َما ُقِتَل ِمن َبِني أ

َخ 
َ
ِه َبیَنُهم ُدو َبَلَغ ُولُد الَوَزِغ َثاَلِثیَن َرُجاًل أ َخَواًل َو ِکَتاَبُه َدَغااًل  َو ِعَباَده اًل ُذوا َماَل اللَّ

َبَعِماَهٍ  َو َخمَس ً  ر
َ
عَنُ  َعَلیِهم َو َلُهم َفِإَذا َبَلُغوا أ ِت اللَّ  َفِإَذا َبَلُغوا َثاَلَثِماَهٍ  َو َعشرًا َحقَّ

سَرَع ِمن َلوِك َتمَرٍة 
َ
ِبي الَعاِص َو ُهم ِفاي َو َسبِعیَن َکاَن َهاَلُکُهم أ

َ
قَبَل الَحَکُم بُن أ

َ
َفأ

صَواَتُکم َفِإنَّ الَوَزَغ َیسَمُع 
َ
ِه اخِ ُضوا أ کِر َو الَکاَلِم َفَقاَل َرُسوُل اللَّ َو َذِلاَك  َذِلَك الذِّ

ِه  َو َمن َیملِ  ِحیَن َرآُهم َرُسوُل  مَر َهِذه ُك َبعَدهاللَّ
َ
ِ  َیعِني ِفي  ِمنُهم أ مَّ

ُ
 الَمَناِم َفَساَءهاِل

هُ  نَزَل اللَّ
َ
ینااَك ِإالَّ َعزَّ َو َجلَّ ِفي ِکَتاِبِه  َذِلَك َو َشفَّ َعَلیِه َفأ َر

َ
ِتي أ ؤَیا الَّ َو ما َجَعلَنا الرُّ

َجَرَة الَملُعوَنَ  ِفي الُقرآِن  اِس َو الشَّ یضاًا ِني َبِناَیع 1ِفتَنً  ِللنَّ
َ
ناَزَل أ

َ
اَ  َو أ َمیَّ

ُ
َلیَلاُ  ي أ

لِف َشهرٍ 
َ
شَهُد َعَلیُکم َما ُسلَطاُنُکم َبعَد َقتِل َعِلي   2الَقدِر َخیٌر ِمن أ

َ
شَهُد َلُکم َو أ

َ
َفأ

ُه َعزَّ َو َجلَّ ِفي ِکَتاِبِه َو  َلَها اللَّ جَّ
َ
ِتي أ لَف َشهٍر الَّ

َ
نَت َیا َعمارُو باُن ِإالَّ أ

َ
ا أ مَّ

َ
الَعااِص  أ

نَّاَك ُوِلادَت َعَلای 
َ
ٌ  َو أ َك َبِغیَّ مَّ

ُ
نَّ أ

َ
مِرَك أ

َ
ُل أ وَّ

َ
نَت َکلٌب أ

َ
َما أ بَتُر َفِإنَّ

َ
ِعیُن اِل اِنُئ اللَّ الشَّ

ُبو ُس َیاِن بُن الَحارِب َو الَوِلیاُد 
َ
یٍش ِمنُهم أ ِفَراٍش ُمشَتَرٍك َفَتَحاَکَمت ِفیَك ِرَجاُل ُقَر

ضُر بُن الَحاِرِث بِن َکلَدَة َو ال بُن الُمِغیَرِة َو ُعثَماُن  َعاُص بُن َواِهاٍل بُن الَحاِرِث َو النَّ
ُهم َیزُع  خَبُثُهم َمنَصبًا َو ُکلُّ

َ
ُمُهم َحَسبًا َو أ

َ
ِل

َ
نََّك ابُنُه َفَغَلَبُهم َعَلیَك ِمن َبیِن ُقَرٍش أ

َ
ُم أ
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عَظُمُهم َبِغیَّ ً 
َ
َنا َشاِنُئ مُ  أ

َ
ٍد ُثمَّ ُقمَت َخِطیبًا َو ُقلَت أ َو َقاَل الَعاُص بُن َواِهٍل َحمَّ

داً  ِإنَّ  بَتُر اَل َوَلَد َلُه ُمَحمَّ
َ
نَزَل  َفَلو َقد َماَت انَقَطَع ِذکُرهَرُجٌل أ

َ
اُه َتَبااَرَك َو َفاأ اللَّ

بَتُر  َتَعاَلی
َ
َك َتمِشي ِإَلی َعبِد َقایٍس  1ِإنَّ شاِنَئَك ُهَو اِل مُّ

ُ
غَیاَ  َتطُلاُب البِ َو َکاَنت أ

وِدَیِتِهمَتأ
َ
َرُسوُل  هُثمَّ ُکنَت ِفي ُکلِّ َمشَهٍد َیشَهُد  ِتیِهم ِفي َدوِرِهم َو ِرَحاِلِهم َو ُبُطوِن أ

ه ِه ِمن َعُدوِّ ِ یَنِ   اللَّ صَحاِب السَّ
َ
ُهم َلُه َتکِذیبًا ُثمَّ ُکنَت ِفي أ َشدَّ

َ
ُهم َلُه َعَداَوًة َو أ َشدَّ

َ
أ

َجاِشيَّ َو ال َتُوا النَّ
َ
ِذیَن أ ِبي الَّ

َ
َمهَجَر الَخاِرَج ِإَلی الَحَبَشِ  ِفي اإِلَشاَقِ  ِبَدِم َجعَ ِر بِن أ

َك  ُئ ِباَك َو َجَعاَل َجادَّ یِّ َجاِشيِّ َفَحاَق الَمکُر السَّ یَن ِإَلی النَّ َقاِلٍب َو َساِهِر الُمَهاِجِر
حُدوَثَتَك 

ُ
کَذَب أ

َ
َب َسعَیَك َو أ َتَك َو َخیَّ مِنیَّ

ُ
بَطَل أ

َ
سَ َل َو أ

َ
اِذیَن  اِل َو َجَعَل َکِلَماَ  الَّ

ا َقوُلَك ِفي ُعثَماَن  َکَ ُروا السُّ لی مَّ
َ
ِه ِهَي الُعلیا َو أ نَت َیا َقِلیَل الَحَیاِء َو َو َکِلَمُ  اللَّ

َ
َفأ

یِن  َتاَك  الدِّ
َ
ا أ َواِهر َفَلمَّ ُص ِبِه الدَّ بَّ بَت ِإَلی ِفَلسِطیَن َتَتَر لَهبَت َعَلیِه َنارًا ُثمَّ َهَر

َ
َخَبُر َقتِلِه  أ

ِبُدنَیا َغیِرَك َو َلسَنا َنُلوُمَك َعَلای  َیا َخِبیُ  َحَبسَت َن َسَك َعَلی ُمَعاِوَیَ  َفِبعَتُه ِدیَنَك 
اِ  َو اإِلساالِم َو  نَت َعُدوٌّ ِلَبِني َهاِشٍم ِفي الَجاِهِلیَّ

َ
َنا َو أ ُبغِضَنا َو َلم ُنَعاِتبَك َعَلی ُحبِّ

حِساُن َقد َهَجوَت َرُسوَل اللَّ 
ُ
ُهمَّ ِإنِّي اَل أ ِه اللَّ ِه  ِبَسبِعیَن َبیتًا ِمن ِشعٍر َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

نَت 
َ
لَف َلعَنٍ  ُثمَّ أ

َ
ُقوَلُه َفالَعن َعمَرو بَن الَعاِص ِبُکلِّ َبیٍت أ

َ
ن أ

َ
عَر َو اَل َینَبِغي ِلي أ الشِّ

هاَدیَت ِإَلای
َ
َجاِشايِّ الَهاَداَیا َو َرَحلاَت ِإَلیاِه  َیا َعمُرو الُمؤِثُر ُدنَیاَك َعَلی ِدیِنَك أ النَّ

یاُد  اِنَیِ  ُکلَّ َذِلَك َترِجُع َمغُلوباًا َحِسایرًا ُتِر وَلی َعِن الثَّ
ُ
اِنَیَ  َو َلم َتنَهَك اِل ِرحَلَتَك الثَّ

لاَت  مَّ
َ
َك َماا َرَجاوَت َو أ

َ
خَطاأ

َ
ا أ صَحاِبِه َفَلمَّ

َ
َحلاَت َعَلای  ،ِبَذِلَك َهاَلَك َجعَ ٍر َو أ

َ
أ

ن ُتابِغَض َص 
َ
ُلوُماَك أ

َ
ِه َما أ نَت َیا َوِلید بَن ُعقَبَ  َفَو اللَّ

َ
ا أ مَّ

َ
اِحِبَك ُعَماَرَة بِن الَوِلیِد َو أ

َباَك َصبرًا ِبَیِده َعِلّیًا َو َقد َجَلَدَك ِفي الَخمِر َثَماِنیَن َجلَدًة َو 
َ
م َکیاَف  َقَتَل أ

َ
َیوَم َبادٍر أ
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ُه َو  اهَتُسبُّ ُه مُ  َقد َسمَّ اَك َفاِساقًا َو ُهاَو َقاوُل اللَّ ؤِمنًا ِفي َعَشَرِة آَیاٍت ِمَن الُقرآِن َو َسمَّ
ِه َعزَّ   َفَمن کاَن ُمؤِمنًا َکَمن کاَن فاِسقًا ال َیسَتُووَن  َجلَّ َو اللَّ

َ
ِإن جااَءُکم  َو َقوُلهُ  1أ

ن ُتِصیُبوا َقومًا ِبَجهاَلٍ  َفُتصِبُحوا
َ
ُنوا أ َو َماا  2ما َفَعلاُتم نااِدِمیَن  َعلی فاِسٌف ِبَنَبٍإ َفَتَبیَّ

یٍش َو  نَت َو ِذکُر ُقَر
َ
َیَ  اسُمُه َذکَواُن أ وِر هِل َص ُّ

َ
نَت ابُن ِعلٍج ِمن أ

َ
َما أ ا َزعُمَك  ِإنَّ مَّ

َ
َو أ
َبیُر َو َعاِهَشُ  )َلَع  ِه َما اسَتَطاَع َقلَحُ  َو الزُّ ا َقَتلنا ُعثَماَن )َلَعَنُه اللُه( َفَو اللَّ نَّ

َ
َنُهُم اللُه( أ

ِبي َقاِلٍب 
َ
ن َیُقوُلوا َذِلَك ِلَعِليِّ بِن أ

َ
نَت أ

َ
اَك َمان َفَکیَف َتُقوُلُه أ مَّ

ُ
لَت أ

َ
َو َلاو َساأ

ِبي ُمعیٍ  اکَتَساَبت ِباَذلِ 
َ
لَصَقتَك ِبُعقَبَ  بِن أ

َ
ُبوَك ِإذ َتَرَکت َذکَواَن َفأ

َ
َك ِعناَد َن ِساَها أ

َعدَّ  فَع ً َسَناًء َو رَ 
َ
نَیا َو َو َمَع َما أ َك ِمَن الَعاِر َو الِخزِي ِفي الدُّ مِّ

ُ
ِبیَك َو ِِل

َ
ُه َلَك َو ِِل اللَّ

هُ اآلِخَرِة َو َما  ٍم ِللَعِبیِد  اللَّ نَت َیا َوِلیُد  3ِبَظالَّ
َ
هِ  ،ُثمَّ أ ان  ،َو اللَّ کَبُر ِفي الِمایاَلِد ِممَّ

َ
أ

ِبیاَك ال ِإَلای ُتدَعی َلُه َفَکیَف َتُسبُّ َعِلّیًا َو َلِو اشَتَغلَت ِبنَ 
َ
 ِسَك َلُتثِبُت َنَسَبَك ِإَلای أ

خَبُ  ِمن ُعقَب َ 
َ
ُم َو أ

َ
ِل

َ
ِه أ ُبوَك َو اللَّ

َ
َك َیا ُبَنيَّ أ مُّ

ُ
اا  َمن ُتدَعی َلُه َو َلَقد َقاَلت َلَك أ مَّ

َ
َو أ

ِبي ُس َیاَن 
َ
نَت َیا ُعتَبُ  بُن أ

َ
َجاِوَبَك َو اَل أ

ُ
نَت ِبَحِصیٍف َفأ

َ
ِه َما أ َعاِقَبَك  َفَو اللَّ

ُ
 َعاِقٍل َفأ

اَر ِباِه َعَلیاَك نُت َو َلو َسَببَو َما ِعنَدَك َخیٌر ُیرَجی َو َما کُ  َعیِّ
ُ
نَّاَك ِعناِدي َت َعِلّیًا ِِل

َ
ِِل

ِباي َقاِلاٍب  ٍو َلسَت ِبُک 
َ
َعاِتَباَك ِلَعبِد َعِليِّ بِن أ

ُ
ُردَّ َعَلیاَك َو أ

َ
اَه  َفاأ َو َلِکانَّ اللَّ

َو  بِ َعزَّ
َ
ِذیَن َذَکاَرُهُم َجلَّ َلَك َو ِِل ُ  آَباِهَك الَّ یَّ نَت ُذرِّ

َ
ِخیَك َلِبالِمرَصاِد َفأ

َ
َك َو أ مِّ

ُ
یَك َو أ

هُ   ِمن َعیٍن آِنَیٍ  ِإَلای َقوِلاهِ  ُتسقی نارًا حاِمَی ً  ناِصَبٌ  َتصلی عاِمَل ٌ  ِفي الُقرآِن َفَقاَل  اللَّ
ن َتقُتَلنِ  4ِمن ُجوٍع 

َ
اَي أ ا َوِعیُدَك ِإیَّ مَّ

َ
ِذي َوَجدَتُه َعَلی ِفَراِشَك َمَع ي َو أ َفَهالَّ َقَتلَت الَّ
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لَصَف ِباَك َوَلادًا َلایَس 
َ
ی أ َحِلیَلِتَك َو َقد َغَلَبَك َعَلی َفرِجَها َو َشرَِکَك ِفي َوَلِدَها َحتَّ

ّیااً َویاًل َلَك َلو َشَغلَت َن َسَك ِبَطَلِب َثاأِرَك ِمناُه ُکناَت َجاِدیرًا  َلَك  ِإذ  َو ِلاَذِلَك َحِر
َخااَك ُمَبااَرَزًة َو مُ ُتَسوِّ 

َ
ن َتُسبَّ َعِلّیًا َو َقد َقَتاَل أ

َ
ُلوُمَك أ

َ
َدِني ِبِه َو اَل أ ِنَي الَقتَل َو َتَوعَّ

اُه َعَلای  صاالُهَما اللَّ
َ
ای أ َك َحتَّ ِلِب ِفاي َقتاِل َجادِّ اشَتَرَك ُهَو َو َحمَزُة بُن َعبِد الُمطَّ

ذَ 
َ
َم َو أ یِدیِهَما َناَر َجَهنَّ

َ
اا أ مَّ

َ
اِه َو أ مِر َرُساوِل اللَّ

َ
َك ِباأ ِلیَم َو َنَ ی َعمَّ

َ
اَقُهَما الَعَذاَب اِل

ِخیاَك 
َ
نَت ِبَنِظیِر أ

َ
ِه ِإن َرَجوُتَها َفِإنَّ ِلي ِفیَها َلُملَتَمسًا َو َما أ َرَجاِهي الِخاَلَفَ  َفَلَعمُر اللَّ

د کَثاُر َتَمارُّ
َ
َخااَك أ

َ
نَّ أ

َ
ِبیَك ِِل

َ
هَراِقاِه ِدَمااَء َو اَل ِبَخِلیَ ِ  أ َشادُّ َقَلباًا إِلِ

َ
اِه َو أ ًا َعَلای اللَّ

هٍل یُ 
َ
اَس َو َیمُکُرُهم الُمسِلِمیَن َو َقَلِب َما َلیَس َلُه ِبأ اُه َخاِدُع النَّ ُه َو اللَّ َو َیمُکُر اللَّ

یَن  ا َقوُلَك ِإنَّ َعِلّیاً  1َخیُر الماِکِر مَّ
َ
یٍش َفَو َو أ یٍش ِلُقَر اَر َکاَن َشرَّ ُقَر اِه َماا َحقَّ اللَّ

ِه َعُدوٌّ َو ِلِکَتاِبهِ  نَت َیا ُمِغیَرُة بُن ُشْعَبَ  َفِإنََّك ِللَّ
َ
ا أ مَّ

َ
َناِباٌذ  َمرُحومًا َو اَل َقَتَل َمظُلومًا َو أ

ِه ُمَکذِّ  اِنيٌب َو ِلَنِبیِّ نَت الزَّ
َ
جُم َو َشِهَد َعَلیَك الُعُدوُل الَبَررَ  َو أ ُة َو َقد َوَجَب َعَلیَك الرَّ

َعادَّ 
َ
َغاِلیِ  َو َذِلَك ِلَما أ

َ
دُق ِباِل َباِقیِل َو الصِّ

َ
َر َرجُمَك َو ُدِفَع الَحفُّ ِباِل خِّ

ُ
تِقَیاُء َفأ

َ
اِل

خازی
َ
نَیا َو َلَعذاُب اآلِخاَرِة أ ِلیِم َو الِخزِي ِفي الَحَیاِة الدُّ

َ
ُه َلَك ِمَن الَعَذاِب اِل َو  اللَّ

بَت َفاِقَمَ   ِذي َضَر نَت الَّ
َ
لَقات َماا ِفاي َبطِنَهاا أ

َ
دَمیَتَهاا َو أ

َ
ای أ ِه  َحتَّ ِبنَت َرُسوِل اللَّ

هِ  مِره  اسِتذالاًل ِمنَك ِلَرُسوِل اللَّ
َ
َو انِتَهاکًا ِلُحرَمِتِه َو َقاد َقااَل َلَهاا  َو ُمَخاَلَ ً  ِمنَك ِِل

ِ  َو ال هِل الَجنَّ
َ
َدُة ِنَساِء أ نِت َسیِّ

َ
ِه  َیا َفاِقَمُ  أ اِر َو َجاِعاُل َرُسوُل اللَّ ُرَك ِإَلی النَّ ُه ُمَصیِّ لَّ

م ُبعادًا ِمان 
َ
 َنقصاًا ِفاي َنَساِبِه أ

َ
اَلَثِ  َسَببَت َعِلّیًا أ يِّ الثَّ

َ
َوَباِل َما َنَطقَت ِبِه َعَلیَك َفِبأ

نَیا ِإن قُ  م َرغَبً  ِفي الادُّ
َ
م َجورًا ِفي ُحکٍم أ

َ
م ُسوَء َباَلٍء ِفي اإِلسالِم أ

َ
ِه أ لاَت َرُسوِل اللَّ

 َتزُع  ِبَها َفَقد َکِذبَت 
َ
اُس أ َبَك النَّ نَّ َعِلّیاً َو َکذَّ

َ
َقَتَل ُعثَماَن )َلَعَنُه اللُه( َمظُلوماًا ُم أ
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نَقی ِمن الِهِمِه ِفي َذِلَك َو َلَعمِري َلِئن َکاَن َعِلايٌّ َقَتاَل ُعثَمااَن 
َ
تَقی َو أ

َ
ِه أ َفَعِليٌّ َو اللَّ

نَت 
َ
ِه َما أ تًا  َمظُلومًا َفَو اللَّ بَت َلُه َمیِّ َو َما ِمن َذِلَك ِفي َشيٍء َفَما َنَصرَتُه َحّیًا َو اَل َتَعصَّ

ی َکاَن َما  ِ  َو ُتِمیُت اإِلسالَم َحتَّ مَر الَجاِهِلیَّ
َ
اِهُف َداَرَك َتتَبُع الَبَغاَیا َو ُتحِیي أ َزاَلِت الطَّ

مِس 
َ
ا اعِتَراُضَك ِفي َبِني َهاِشٍم  َکاَن ِفي أ مَّ

َ
َعاُؤَك ِإَلی ُمَعاِوَیاَ  َو َو أ َ  َفُهَو ادِّ َمیَّ

ُ
َو َبِني أ

صَحاِبَك 
َ
ا َقوُلَك ِفي َشأِن اإِلَماَرِة َو َقوُل أ مَّ

َ
ِذي َمَلکُتُموهأ َفَقاد َمَلاَك  ِفي الُملِك الَّ

اِن ُمرَساَلِن  َیلَقَیاِن َما َبَعِماَهِ  َسَنٍ  َو ُموَسی َو َهاُروَن َنِبیَّ ر
َ
ا َیلَقَیااِن ِماَن ِفرَعوُن ِمصَر أ

َذی َو ُه 
َ
ِه ُیعِطیِه البِ اِل هُ َو ُملُك اللَّ ُه ِفتَنٌ  َلُکام َو  رَّ َو الَ اِجَر َو َقاَل اللَّ دِري َلَعلَّ

َ
َو ِإن أ

َمرنا ُمتَرِفیها َفَ َسُقوا ِفیها َفَحافَّ  َو َقاَل  1ِحیٍن  َمتاٌع ِإلی
َ
َیً  أ ن ُنهِلَك َقر

َ
َردنا أ

َ
َو ِإذا أ

رناها َتادِمیراً َعَلی  َو ُهاَو َیُقاوُل َفاَنَ َض ِثَیاَباُه ُثامَّ َقااَم الَحَساُن  2َها الَقوُل َفَدمَّ
ناَت َو  3الَخِبیثاُت ِللَخِبیِثایَن َو الَخِبیُثاوَن ِللَخِبیثااِت 

َ
اِه َیاا ُمَعاِوَیاُ  أ ُهام َو اللَّ

ص
َ
با َحاُبَك َهُؤاَلِء َو ِشیَعُتَك أ یِّ ُبوَن ِللطَّ یِّ اا َیُقوُلاوَن َلُهام َو الطَّ ُؤَن ِممَّ ولِئَك ُمَبرَّ

ُ
ِت أ

یٌم  ِبي َقاِلٍب  4َمغِ َرٌة َو ِرزٌق َکِر
َ
صَحاُبُه َو ِشیَعُتُه ُثمَّ َخاَرَج َو ُهم َعِليُّ بُن أ

َ
َو أ

ُه َلَك َو  َعدَّ اللَّ
َ
َلُهام  ُهَو َیُقوُل ِلُمَعاِوَیَ  ُذق َوَباَل َما َکَسَبت َیَداَك َو َما َجَنت َو َما َقد أ

صاَحاِبِه َو 
َ
ِلیِم ِفي اآلِخَرِة َفَقاَل ُمَعاِوَیُ  ِِل

َ
نَیا َو الَعَذاِب اِل ِمَن الِخزِي ِفي الَحَیاِة الدُّ

ِه َماا ُذقَناا ِإالَّ َکَماا ُذقاَت َو اَل  نُتم َفُذوُقوا َوَباَل َما َجَنیُتم َفَقاَل الَوِلیُد بُن ُعقَبَ  َو اللَّ
َ
أ

 ِإالَّ َعَلیَك 
َ
ُجاِل َفَهاالَّ  اجَتَرأ ُقل َلُکم ِإنَُّکام َلان َتنَتِقُصاوا ِماَن الرَّ

َ
 َلم أ

َ
َفَقاَل ُمَعاِوَیُ  أ

ظَلَم َعَليَّ 
َ
ی أ ِه َما َقاَم َحتَّ ُجِل ِإذ َفَضَحُکم َفَو اللَّ ٍة َفانَتَصرُتم ِمَن الرَّ َل َمرَّ وَّ

َ
َقعُتُموِني أ

َ
أ
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سُطَو ِبِه َفَلیَس ِفیکُ 
َ
ن أ

َ
م َخیٌر الَیوَم َو ال َبعاَد الَیاوِم َقااَل َو َساِمَع الَبیَت َو َهَممُت أ

صَحاُبُه الَمذُکوُروَن ِمَن الَحَسِن بِن َعِلي  
َ
 َمرَواُن بُن اْلَحَکِم ِبَما َلِقَي ُمَعاِوَیُ  َو أ

ِذي َبَلَغِني َعِن الَحَسِن  َلُهم َما الَّ
َ
َتاُهم َفَوَجَدُهم ِعنَد ُمَعاِوَیَ  ِفي الَبیِت َفَسأ

َ
َو َزَعِلِه  َفأ

اِه  حَضارُتُموِني َذِلاَك َفاَو اللَّ
َ
 َفاَل أ

َ
َقاَل َقد َکاَن َکَذِلَك َفَقاَل َلُهم َمرَواُن )َلَعَنُه اللُه( أ

ُس 
َ
َباهَِل

َ
نَّ أ ُسبَّ

َ
ُه َو َِل نَّ ی ِبِه اإِلَماُء َو الَعِبیُد َفَقاَل ُمَعاِوَیُ  َو الَقوُم  بَّ هَل الَبیِت َسّبًا َتَتَغنَّ

َ
َو أ

رِسل ِإَلیِه م َیُ تَك َشيلَ 
َ
ٌء َو ُهم َیعَلُموَن ِمن َمرَواَن َبذَو ِلَساٍن َو ُفحٍش َفَقاَل َمرَواُن َفأ

ُساوُل َقااَل َلاُه  اا َجااَء الرَّ رَساَل ُمَعاِوَیاُ  ِإَلای الَحَساِن باِن َعِلاي  َفَلمَّ
َ
َیا ُمَعاِوَیاُ  َفأ

ي َو الَحَسُن  اِغَیُ  ِمنِّ یُد َهَذا الطَّ وِقَرنَّ َمَساِمَعُه َما َیبَقی  َما ُیِر
ُ
َعاَد الَکاَلَم َِل

َ
ِه ِإن أ اللَّ

ا َجاَءُهم َوَجَدُهم ِباالَمجِلِس  یِه َعاُره َو َشَناُرهَعلَ  قَبَل الَحَسُن َفَلمَّ
َ
ِإَلی َیوِم الِقَیاَمِ  َفأ

نَّ َمرَواَن َقد َحَضَر َمَع 
َ
ِتي َتَرَکُهم ِفیَها َغیَر أ ُهم ِفي َهَذا الَوقِت َفَمَشای َعَلی َحاَلِتِهُم الَّ

یِر َماَع ُمَعاِوَیاَ  َو َعماِرو باِن الَعااِص ُثامَّ َقااَل الَحَسُن  ِر ی َجَلَس َعَلی السَّ َحتَّ
رَسلُت ِإَلیَك َو َلِکنَّ الَحَسُن 

َ
َنا أ

َ
رَسلَت ِإَليَّ َقاَل َلسُت أ

َ
ِلُمَعاِوَیَ  )َلَعَنُه اللُه( ِلَم أ

رَسَل إِ 
َ
ِذي أ یٍش َفَقاَل َلُه َمرَواَن الَّ اُب ِلِرَجاِل ُقَر بَّ نَت َیا َحَسُن السَّ

َ
َلیَك َفَقاَل َلُه َمرَواُن أ

ی  هَل َبیِتَك َسّبًا َتَتَغنَّ
َ
َباَك َو أ

َ
َك َو أ نَّ ُسبَّ

َ
ِه َِل َردَت َفَقاَل َمرَواُن َو اللَّ

َ
ِذي أ الَحَسُن َو َما الَّ

 ِبِه اإِلَماُء َو الَعِبیُد َفَقاَل الَحَسُن 
َ
نَت َیا َمرَواُن )َلَعَنهُ مَّ أ

َ
اللُه( َفَلسُت َساَببُتَك َو  ا أ

بَ 
َ
َو اَل َسَببُت أ َه َعزَّ َتاَك َو َماا اَك َو َلِکنَّ اللَّ یَّ هَل َبیِتَك َو ُذرِّ

َ
َباَك َو أ

َ
َجلَّ َلَعَنَك َو َلَعَن أ

ِه مُ  ِبیَك ِإَلی َیوِم الِقَیاَمِ  َعَلی ِلَساِن َنِبیِّ
َ
ٍد َخَرَج ِمن ُصلِب أ ِه َیا َمارَواُن َحمَّ َو اللَّ

ن َحٌد ِممَّ
َ
نَت َو ال أ

َ
ِبیاَك ِمان  َحَضَر َهِذه َما ُتنِکُر أ

َ
اِه  َلاَك َو ِِل عَنَ  ِمن َرُسوِل اللَّ اللَّ

ُه َیا  َفَك َقبِلَك َو َما َزاَدَك اللَّ اُه َو َصاَدَق  َمرَواُن ِبَما َخوَّ ِإالَّ ُقغیاناًا َکِبیارًا َو َصاَدَق اللَّ
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ُه َتَباَرَك َو َتَعااَلیُلُه َیُقوُل َرُسو  ُفُهم َفماا  اللَّ اَجَرَة الَملُعوَناَ  ِفاي الُقارآِن َو ُنَخاوِّ َو الشَّ
یُدُهم ِإالَّ ُقغیانًا َکِبیراً  َجَرُة الَملُعوَناُ  ِفاي الُقارآِن َو  1َیِز ُتَك الشَّ یَّ نَت َیا َمرَواُن َو ُذرِّ

َ
َو أ

ِه  َع  َو ن َذِلَك َعن َرُسوِل اللَّ ِه َعزَّ اللاُه( َفَوَضاَع َجلَّ َفَوَثَب ُمَعاِوَیُ  )َلَعَنُه َجبَرِهیَل َعِن اللَّ
اشاًا َفاَنَ َض َعَلی َفِم الَحَسِن  َیَده اشاًا َو اَل َقیَّ اٍد َماا ُکناَت َفحَّ َبا ُمَحمَّ

َ
َو َقاَل َیا أ

َق الَقاوُم َعاِن الَمجِلاِس بِ الَحَسُن  َو ُحازٍن َو َساَواِد  َغایٍظ َثوَبُه َو َقاَم َفَخَرَج َفَتَ رَّ
نَیا َو اآلِخَرِة. الُوُجوه  2ِفي الدُّ

از شعب  و أبو مخنف و یزید بن اب  حبیب مطری  قل شده است که ایشا  گ تند:  :ترجمه
قوم  که در مح ل  اجتؤا  کرده باشند بیشرترین  هسالن هیچ روزی در مشاجره و منازعدر ا

دترین مبالغه در گ تار را  داشت از روزی که عؤرو برن ضجه و فریاد و باالترین کالن و شدی
عثؤا  بن عّ ا  و عؤرو بن عاص و عتبة بن أب  س یا  و ولید بن عقبة بن أبي معیط، و مغیرة 

عؤرو عراص بره  ،امر اّت اق  ؤود د  بن أب  س یا  اجتؤا  کرده و بر یبن شعبه  زد معاویة 
روش پردرش را او سیره و  ،نجا حاضرش کن ا ایفرست  تؤ  معاویه گ ت: آیا پ  حسن

اطاعرت  و کنردمر پشت سرش به صدا در آمده است . امر  های مریدا احیا  ؤوده و ک ش
 باشدم و این دو امر او را به مقام  که باالتر از این دو  شودم تطدیق  و گویدم و  شودم 

و او و پدش را سّب و دشنان  کنیام اگر پ  او فرست  ما  او و پدرش را کوچك  ،بر دباال م 
و ما بررای هؤرین کرار سازیا م مقدار دهیا  و قدر و منزلت او و پدرش را کوچ  و ب م 

ایا تا این میلب در مورد او برایت روشن شود. معاویره )لعنره اللره( بره ایشرا   شستهاینجا 
ندازد که عار و  نگ های  به گرد  شؤا بیچنا  قاّلدهترسا که )امان( حسنگ ت: من م 
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خدا قسا که من پیوسته از دیدار ه شؤا را وارد قبرهایتا  کند ب این کهآ  بر شؤا باق  بؤا د تا 
ان، و من اگر در پ  او فرستا شیوه عدل و ا طراف را در او کراهت داشته و از هیبتش ترسیده

ه باطل او بر حّق ما ک حّق او از جا ب شؤا رعایت  ؤایا. عؤرو عاص گ ت: آیا بیا آ  داری
، گ ت: پر  هؤرین اآل  بر صّحت و سالمت  ما رفعت گیرد؟ معاویه گ ت:  ه ی اوو بیؤار

خدا سوگند که هؤگ  شؤا  یز ه و ب دا ات: این رأی شؤا را صالح  ؤ عتبه گ  پ  او ب رست
ز بریش از و او  ی  چه با شؤا است با او روبرو شویدتر از آ تر و عویا قادر  خواهید بود بیش

زیررا او از خا ردا   اسرت کره در مبرارزه و جردال   خواهرد شرد آ چه دارد با شرؤا روبررو
قت  فرستاده  زد آ  حضرت رسرید فرستاد د، وسرسختند. پ  هؤگ  د بال امان حسن

گ ت:  رزد  است، فرمود: چه کسا    زد اویند عرض کرد: معاویه شؤا را فراخوا ده ه ایشا ب
را   آ هرافرمرود: چیسرت کشرا  را بررد آ  حضررتو تا آخرر  ران یکایاو فال   و فال   

یخته شد و عذاب از آنجا که کنند بار ایشاان ناازل فکرش را نمی سقف بر سرشان ر
برار خردایا مرن بره واسریه ترو » هایا را برده و گ رت:سپ  گ ت: ای جاریه لباس 1شد

کؤر   آ هرابررن و از ترو برر پنراه مر  به تو آ ها هایارتو از شر کنام هایشا  را دفع گرد 
 آ هراخواه  از حول و قوتت مررا از خواه  و هر طور که م خدایا به هر چه که م  گیرنم 

ها که گ تا کرالن و به آ  فرستاده فرمود: این« ک ایت کن ای رحا کننده ترین رحا کنندگا 
خاسرته و از وی فرج و گشایش بود. و چو  داخرل مجلر  ایشرا  شرد معاویره از جرای بر

استقبال  ؤوده و تحّیت و مرحبا گ ت و با وی مطافحه  ؤود. فرمود: ایرن تحّیتر  کره بؤرن 
این جؤاعت  و مطافحه عالمت امن و اما  است؟ معاویه گ ت: آری   ؤودی  شا ه سالمت

کره عثؤرا  مولوما ره  د بال شؤا فرستاد د که شؤا افترای ایشا  را در اینه بدو  اجازه من ب

                                                           
  11. سوره  حل آیه 1
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استؤا   ؤایید، پ  کالمشرا  گروش دار و هؤرا  طرور کره  پدرت او را کشتهو  تل رسیدهبق
فرمرود: یشا  منع  کند. امانپرسند جوابشا  را بده، و حضور من شؤا را از پاسخ به ام 

ه جواب خدا سوگند اگر ه جا  زد تو است ب و اجازه هؤه در اینخا ه خا ه تو است  سبحا  اللَّ
برر اراده ترو  آ هراو اگرر  کنام برای تو از فحش گ تن حیا  ،ا د را بدهاکردهآ  چه که اراده 

بررای ترو از  د د و در این احتجراج پیرروز شرد د(غالب شد د )یعن  اراده تو را به ثؤر  شا 
)یعن  در هر دو صورت به ضرر من است و این مکر تو برای دعوت مرن  کنام ضعف حیا 

؟ و جرو  و از کدامشا  عذر م  کن از این دو اقرار م   امیبه کدپ  ( باشدم جا  به این
آوردن، این را بدا  که اگر من از این اجتؤاعشا  با خبر بودن به تعدادشا  از بنر  هاشرا مر 

ال و آینده سرپرست و زیرا خداو د در ح تر د ایشا  با تؤان جؤعشا  از من ترساهر چند که 
دهرا، و ال حرول و ا سخن آغاز کنند و من ها گوش م ایشا  را رخطت ده ت ولّ  من است

ه العلّي العویا ه و پ  ابتدا عؤرو بن عثؤا  بن عّ را  شررو  بره سرخن کررد ،ال قّوة إاّل باللَّ
از قتل خلی ه عثؤا  بن عّ را  فرردی از قبیلره بنر  عبرد  بعدگ ت: رضا  دارن هؤچو امروز 

و منرزلتش  زاده اینا  بود که عثؤا  خواهر اینال الؤّیلب بر روی زمین باق  ما ده باشد، ح
داشت، ای بدا به این کرامت  در اسالن افضل هؤه بود و در شرافت اختطاص به رسول خدا

 و حسد و طلب کررد  آ چره أهرل آ   بود رد گریاز سر کینه و فتنه اله  تا اینکه خو  او را
برود، اسالن بر هیچ ک  پوشریده   ریختند، با اینکه سابقه و منزلت او در  زد خدا و رسول و

و سایر افراد بن  عبد الؤّیلب ز ده بر روی زمین که حسن گناه  اووای بر خواری و ب 
که ما دعوی  وزده خو  دیگر از بزرگا   باشند و عثؤا  بخو  خود ر گین و دفین باشد، با این

. سپ  عؤرو عاص پر  شدگا  جنگ بدر بر شؤا بن  عبد الؤّیلب داریا بن  امّیه از کشته
ترا هؤگر  اقررار کنریا کره  دیاد بالت فرستاه ما ب بو تراباثنای اله  گ ت: پسر از حؤد و 

شرکت  )لعنه الله( را مسؤون ساخت، و در قتل عؤر فاروق)لعنه الله( أبو بکر صّدیق  پدرت
قام  را کررد کره را مولوما ه به قتل رسا د، و اّدعای م)لعنه الله(  ؤوده و عثؤا  ذو الّنورین 
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حّق او  بود و در آ  واقع شد و آ  فتنه را ذکر کرده و به مقان او بد گ ت سپ  گ ت: شؤا ای 
بن  عبد الؤّیلب؛ خداو د حکومت را به شؤا  بخشید که در آ  مرتکب آ چه برایترا  جرایز 

کره  حال ایرن  یالؤؤمنین تومیراگوی  که ت م در دل یست شوید، سپ  تو ای حسن
خاطر بردی کرار پردرت ه این ب وعاص ملعو  به حضرت ترجؤه  شد( )فحش عؤرو ...تو 
و ما تنها بدین خاطر تو را خوا دیا که تو و پدرت را دشنان گوییا و این را بردا  کره  باشدم 

کن  ما برر ترو در مروردی تو قادر  یست  بر ما عیب گرفته و ما را تکذیب کن ، و اگر فکر م 
ایرا حررف برز ، و و اّدعا  ؤودهایا، و خالف حّق بر تاطل زیاده روی کردهدروغ بسته و در ب

 ه این را بدا  که تو و پدرت شّر خلق خدایید، و خداو د شّر پدرت را با قتل او از مرا دور گر
ساخت، و تو اکنو  در دست ما گرفتاری، اگر خواهیا تو را بکشیا مختاریا، که در این کار 

و  ه  زد مردن عیب  داریا. سپ  عتبة بن اب  س یا  سخن آغراز کررده و  ه  زد خدا گناهکار 
پدرت بدترین فرد قرش  برای قبیله قرریش برود، : ای حسنسخن  که گ ت این بود أّول

و حّق این است که تو  ریخت، و تو از قاتلین عثؤا  هست پیو د فامیل  را برید، و خو شا  را 
قطاص  که در کتاب خدا مذکور است با ترو رفترار کررده و را بکشیا، و ما بنا به هؤا  حّق 

ر ساخت، خود خداو د او را کشت و شّرش را از ما دو گ  قاتلین تو هستیا، و اّما پدرتهؤ
باش . سپ  ولید بن تو مرد این میدا   بوده و افضل از دیگرا   ؤ  ،و اّما امید تو به خالفت

که  کسا   هستید شؤا هؤا  هاشاای گروه بن و  یارا ش گ ت: عقبه داد سخن داده و هؤچ
جؤع  ؤودید، تا اینکه او را کشتید و این  علیه اوب به عثؤا   ؤوده و مردن را بر ابتدا اظهار عی

 بود جز حرص بر حکومت و قیع رحا و  ابودی اّمرت و ریخرتن خرو  هؤره ایشرا  بررای 
د، حرال یروسرت  آ  ریخترزش و دا، و آ  خو  را از سر این د یای ب بود رسید  به خالفت

دای  شؤا بود و خوب دای  بود، وی داماد شؤا و خوب دامرادی برایترا  برود،  که عثؤا  این
دار قترل  برده و بر او طعن زدید، سپ  عهدهبودید که پیش از هؤه بر او حسد  ها اشؤا هؤ

و  به سخن کررده شعبه آغاز سپ  مغیرة بن رید خداو د با شؤا چه خواهد کرداو شدید، پندا
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عثؤرا  برود و گ رت: ای حسرنالؤؤمنینوّجه حضرت أمیر یش حرفهایش تؤامًا مت
مولوما ه بقتل رسید، و در این رابیه هیچ عذری برای پدرت باق   ؤا ده که تبر ه )لعنه الله( 

ما گؤا  آ  داریا که پدرت با شود، و گناهکار بها ه و عذری  دارد، جز اینکه ای حسن
خدا سوگند که او شؤشیری ه به قتل او راض  بود، و ب ول ای  که به   ع عثؤا  کرد رهتؤان کا

امّیره بررای  ساخت، و بنرو مرده را معیوب م  کشتطویل و زبا   گویا داشت، ز ده را م 
امّیه، و معاویه برای تو بهتر بود تا تو برای معاویه، هاشا برای بن هاشا بهتر بود د تا بن بن 

و پیش از فوت آ  حضرت برای خود جلب  رت در زما  حیات رسول خدا دشؤن او بودو پد
رت دریافته برود، سرپ  از بیعرت برا  ؤود و قطد قتل او را داشت، و این را آ  حضسود م 

بکر برود ترا اینکره قتل أبرو وع  تالف  کرد، سپ  در فکر ه بکر کراهت داشت تا اینکه ببوا
خواسرت  )عؤرر( ا کشت، سپ  با عؤر به منازعه پرداخته تا اینکهسّؤ  به او  وشا ده و او ر

قدر بر  گرد  او را بز د، ول  او در قتل عؤر ساع  بود تا او را کشت، و در خالفت عثؤا  آ 
او طعن زد تا وی را به قتل رسا د، و در تؤام  این کشتار او شرکت داشت، با این هؤه دیگر 

و خداو د در قرآ  اختیار را بره اولیرای مقترول حسن دارد ای پدرت  زد خدا چه منزلت 
سپرده است. و معاویه ولّ  مقتول  است که  احّق کشته شرده، و حرّق ایرن اسرت کره ترو و 

باالتر  یسرت، )لعنه الله( از خو  عثؤا  برادرت را بکشیا، و قسا به خدا که خو  علّ  
بنا  دارد که حکومت و  بّوت را در شؤا و شؤا فرز دا  عبد الؤّیلب این را بدا ید که خداو د 

سرخن رد. سپ  ساکت شد پ  آ  امان هؤان حضرت مجتب  کرریا أهرل بیرتگرد آو
و آخر شؤا آغاز کرده و فرمود: حؤد و ستایش خداو دی را سزا است که أّول شؤا را به أّول ما 

بر آل او براد و سالن خداو د بر جّدن محّؤد  بّ   هدایت  ؤود و صلوات ورا به آخر ما 
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 گذارید. و ابتدای سخنا تا  را تا پایا  آ   زد من به اما تگ تارن را گوش دارید و علا و فهؤ
خردا قسرا ه سپ  آ  حضرت به معاویه فرمود: ب)لعنه الله(  کنا ای معاویهرا به تو آغاز م 

تو مرا دشرنان کس  جز تو مرا شتا  کرد و این  اسزا از جا ب این گروه  بود، و جز  1ای ازرق
ها تو مرا شتا گ ته و دشنان دادی و این از بدی رأی و  کرد و این از جا ب ایشا   بود، بلکه تن

رسررول و حسررد توسررت  سرربت برره مررا و عررداوت و دشررؤن  بررا حضرررت محّؤررد  ظلررا
ای . و ایرن را بردا  داریکه برا آ  حضررت  ی استبغض قدیا و جدیداست و اخد

و در حضور مهاجر و ا طرار برا مرن روبررو رسول خدا اگر این گروه در مسجد ازرق
ای گروهر   و این گو ه با من روبرو شو د. ای بر زبا  را دهشد د هرگز قادر  بود د کلؤهم 

اید خوب گوش دهید، و هیچ حّق  را که بدا  واق ید برر مرن کتؤرا  که علیه من مّتحد شده
کنا ای معاویه، و  کنید، و به تو آغاز م  کنید، و هیچ باطل  که از زبا ا جاری شد تطدیق 

دا ید آ  مردی خدا سوگند آیا هیچ م ه البّته کؤتر از آ چه الیق توست خواها گ ت. شؤا را ب
بر دو قبله  ؤاز گرزارده و ترو خرود بره که با رسول خدا ا  استنامش دادید هؤکه دش

 پرسرتیدیرا مر  عّزیو  الت و ای در حال  که در گؤراه  بودهچشا خود آ  منوره را دیده
بیعت رضوا  و بیعت فت ، و تو ای معاویه در  شخطّیت  که در دو بیعت شرکت جستههؤا  

خردا ه شرؤا را بر شکن بودی سپ  فرمود: بیعت  خست کافر، و در بیعت دون  اکس و عهد
در روز بردر برا شرؤا علرّ  )حضررت(  گویا حّق استدا ید آ چه من م سوگند آیا م 

دست داشت، و با تو و أهل ایؤا  در در حال  که رایت و پرچا رسول خداو شد روبر
مشرکا  بود و تو در آ  روز مشغول پرستش الت و عّزی بودی، و جنگ برا پرچا  ای معاویه

برا شرؤا  و آ  حضرت در روز احد در حال  پنداشت را فرض و واجب م ول خدارس

                                                           
 توضیح  برای ازرق بیاید  ،. بعد از این حدیس1
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 مشرکین پرچادر دست تو ای معاویه و  بودرسول خدا پرچاروبرو شد که در دستش 
مشرکا   پرچااو بود و  در دسترسول خدا پرچا در روز احزاب )جنگ خندق(  یزو 

هر کدان این موارد حّجت او را غالب  ؤوده و دعوتش را آشکار ساخته و پیروز  ،در دست تو
مبر از وی پیرا کمروارد اظهرار رضرایت در رخسرار مبرارسازد، و در تؤام  این میدا ش م 

دها که خدا سوگند م ه را ب شؤا هؤه بش بر تو آشکار بود.هویدا، و اظهار  ارضایت  و غض
عؤر برن  قریوه و بن   ضیر را محاصره کرد بن آورید وقت  رسول خداخاطر م ه آیا ب

 ،ا طرار مبعروف فرمرود پررچاذ را با مهاجرین و سعد بن معا پرچارا با )لعنه الله( خّیاب 
ترسید و یارا ش را ن معاذ در آ  صحنه مجروح شد، و اّما عؤر پا به فرار گذاشته و م سعد ب
سرپارن را به مردی م  پرچافردا فرمود: این حال بود که رسول خداترسا د، در  یز م 

ا ؤًا در یرورش اسرت و فررار باشد، دکه خدا و رسولش را دوست داشته و محبوب آ  دو م 
نهؤا ع)لدر اینجا أبو بکر و عؤر  ه خدا فاتحش  ساخته باز  خواهد گشتو تا وقت  ک کندؤ  

روز در آ  ، و علرّ  ا توار داشتند که پرچا  طیبشا  بشرود( و دیگر مهاجر و ا طار الله
برر آ   خرود را کاو را خوا ده و آب دها  مبارخدارسول  مبتال به چشا درد شده بود،

را خا کنرد بره لیرف و  آ که پرچاپرده و آ  حضرت ب و سه ابرا  پرچا  هاده و درما  شد،
ر مّکه دشؤن خدا و رسولش مّنت خداو د پیروزمندا ه بازگشت، و تو ای معاویه در آ  روز د

ت برابرر آیا مردی که خیر خواه خدا و رسرول اسرت برا کسر  کره دشرؤن آ  دو اسر بودی.
ه و آ  ب فت، ول  زبا  ترسا  استالن  پذیرخدا سوگند که قلب تو بعدًا هرگز اسه ب ،باشدم 

رسرول  دا یردسوگند آیا مر  خداه شؤا را ب گویدخالف آ چه در دل است سخن م ای گو ه
ا  اراضر  باشرد آ که از او در غضب بوده یب  کرا در غزوه تبوحضرت علّ  خدا

ت  رزد و منافقین در این حرکت بره سرخن آمرده و آ  حضرر جا شین خود در مدینه ساخت
من در اگر امکا  دارد مرا در مدینه باق  مگذارید چو   شتافته و عرض کردل خدارسو

هل مرن او فرمود: تو وصّ  و جا شین در ه ابو رسول خدا انای غایب  بودههیچ غزوه
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ای مردن هر  را گرفته و فرمود:سپ  دست علّ   زلت هارو  از موس هست  هؤچو  من
پذیرفته و هر که والیت عل  را قبول کند والیت مرا قبرول  که والیت مرا بپذیرد والیت خدا را

را اطاعت کند و هر که مرا اطاعت کند خدا را اطاعت  ؤوده، و هر که علّ    ؤوده است
را مرا اطاعت کرده است، و هر که مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته، و هر که علرّ  

رسول دا ید که را به خدا قسا آیا م دوست بدارد مرا دوست داشته است. سپ  فرمود: شؤا 
ان کره پر  در حّجة الودا  فرمود: ای مردن من در میا  شؤا دو چیزی باق   هادهخدا

أهرل بیرتا را، حرالل قررآ  را حرالل و  شد: کتاب خردا و عتررتا از آ  دیگر گؤراه  خواهید
ید، و بگوییرد: بره حرامش را حران بدا ید، به محکا آ  عؤل  ؤوده و به متشابهش ایؤا  آور

تؤان آ چه خداو د در قرآ   ازل فرموده ایؤا  داریا، و عترت و أهل بیتا را دوست بدارید، و 
با دوستا شا  دوسرت و ایشرا  را علیره دشؤنا شرا  یراری  ؤاییرد، و آ  دو پیوسرته برا هرا 

که بر باشند تا در روز قیامت بر حوض بر من وارد شو د. سپ  آ  رسول گرام  در حال  م 
برا  دست خرود گرفتره و فرمرود: خداو رداه برا  زدیك خود خوا ده و او را منبر بود علّ  
هر که با او دشرؤن  کنرد او را در د یرا  ست و با دشؤنش دشؤن باش، خداو دادوست او دو

ترین مکرا   مسکن و مأوی مده، و روحش را به آسؤا  متطاعد مگردا ، بلکه او را در پا ین
و فرمرود: ه ابردا ید که رسول خدادها آیا م م و شؤا را به خدا سوگند  هجهّنا قرار د

ب را از میا  شترا  هؤچنا  که شؤا شتر غری را  م را از حوض من  تو در روز قیامت مردن
در الؤرؤمنیندا ید که حضررت أمیردها آیا م و شؤا را به خدا سوگند م  را یدخود م 

عّلرت و وارد شد و آ  حضرت گریست و چرو  علرّ  بر ااّیان بیؤاری رسول خدا
دا ا در دلهرای برخر  از ایرن گریه را پرسید فرمود: آ چه مرا به گریه ا داخت این بود که م 

و شؤا را  کنندا بعد از وفات من اظهار  ؤ مردن عداوت و بغض به تو بسیار است ول  آ  را ت
آ گاه کره أهرل بیرت او  هنگان وفاتدا ید که رسول خدادها آیا م م به خدا سوگند 

 ا برا دوستا شر ود: خداو دا اینا  أهل بیت و عترت من هسرتند خداو ردااطرافش بود د فرم
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ل أهل بیت من ما ند کشرت  ثَ مَ یشا  را بر دشؤنا شا  یاری فرما و  یز فرمود: دوست  فرما و ا
 ؤاید غرق گردد و شرؤا  که از آ  تخّلف   داخل شود  جات یافته و هره آهر که ب  وح است

دا یرد کره صرحابه در زمرا  حیرات و عهرد پیرامبر برر او )حضررت آیا م  را به خدا سوگند
دا ید دها آیا م و شؤا را به خدا سوگند م  کرد د( بعنوا  والیت سالن م الؤؤمنینأمیر

نکه اخت تا ایدر میا  صحابه أّول کس  است که تؤان شهوات را بر خود حران سکه علّ  
اید، چیزهای پاکیزه را که خدا برای شاما ای کسانی که ایمان آوردهاین آیات  ازل شد

ید، که خد و  ا از حّد گذرندگان را دوست نداردحالل کرده حرام نکنید و از حّد مگذر
ید و از خادایی کاه باه  او ایماان از آنچه خدا شما را حالل و پاکیزه روزی داده بخور

ید پروا داشته باش ه و رسروخ بر  زد او بودو علا منایا و علا قضایا و فطل خیاب  1یددار
گؤا   دارن  که از گروه  بودعلّ   محّل  زول قرآ  بوده و عارف باو داشت  علون فراوا 

امبر را بر ایؤا شا  با خبر ساخت و شؤا در گروه  به شؤار که خدا پی تعدادشا  به ده برسد
دها کره شرؤا امبرید، پ  من بر له و علیه شؤا شهادت م ول  ملعو  از زبا  خود پی اینا 

یرادت  آیا دها ای معاویهدا سوگند م و شؤا را به خ ایداز زبا  خود پیامبر لعن شده هؤگ 
ای به بنو خزیؤره در قضرّیه خالرد برن فرستاد تا  امه زد تو هست وقت  که رسول خدا

گشته و گ ت که تو در حال خورد   که بازو تا سه بار فرستاده رسول خدا ولید بنویس 
ترا روز  تکه شکؤ ات فرمود: خدایا شکؤش را سیر مگردا بارهدرآخر رسول خدادر 

دهرا آیرا چرا   است. سپ  فرمود: شؤا را به خدا سوگند مر قیامت در پ  شهوات و شکا
شرتری  ه در روز احرزابگویا حّق است و تو ای معاویه یادت هست کدا ید که آ چه م م 

دادی و برادرت هؤین که اینجا  شسته از پشرت مان گرفته حرکت م که پدرت سوار آ  بود ز
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و شرده شرتر  که سروار فرمود: لعنت خدا بر آ را د در این حال رسول خدارا م  شتر
و  مگرر هؤرا  صراحب زمران تو ای ازرقو  کشا د بادبر آ که زمان گرفته م را د و آ که م 

دها آیا م شؤا را به خدا سوگند  را دجا  شسته آ   بود که از پشت م  این رادرت هؤین کهب
زما   بود که  آ هااّولین  ،ر ه ت موضع أبو س یا  را لعن کردددا ید که رسول خدام 

أبو س یا  در حال بازگشت از شان به مّکه بود و  ت از مّکه به مدینه مهاجرت فرمودآ  حضر
ادب  به او  ؤوده و قطد قتل و اظهار تهدید و وعیرد وی را حضرت ب  در میا  راه با دید  آ 

س یا  کاروا  بواکه  روز عیرو دون در  ساختداشت که خداو د شّرش را از آ  حضرت دور 
فرمرود: روز احد که رسول خرداو سون در  بیرو  بردو ده از آ  حضرت گریزا  خود را
س یا  گ ت: بت عرّزی از بررای مرا اسرت و بوای ما است و شؤا موالی   دارید و والخدا م

هل ایؤرا  قررار ا بیاء و هؤه و با این کالن مورد لعن خداو د و فرشتگا  و ا شؤا عّزی  دارید
س یا  برا گروهر  از قرریش و افرراد قبیلره بوااست هؤا  روز که  ن روز حنینو چهار گرفت

را مورد غضب  آ ها و خداو د هؤه یهود گرد آمد دو بن حطین از غی ا  هواز  بهؤراه عیینة 
رآ  است و این هؤا  فرمایش خداو د در دو سوره ق ار داده و به خیر و خوب   رسا یدخود قر

ه و تو ای معاویه در آ  روزگار در مکّ  یا  و یارا ش را کافر  امیده استس بوا آ هاکه در هر دو 
ا رأی و هرا ه و هربودبا رسول خداو حضرت علّ   بودی کبر عقیده پدرت مشر

ایشانند کاه کاافر شادند و ) پنجا هؤا  فرمایش خداو د استو  عقیده با آ  جناب بود
شاتند کاه باه و نگذا نگاه داشاتندو قرباانی را شما را از مسجد الحارام بازداشاتند( 

سرّد و منرع آ  رسرول گرامر   تو و پدرت و مشرکا  قریشکه  1قربانگاهش )منی( برسد
لعنت  که تا روز قیامت شامل  سل  س یا  مورد لعن خداو د قرار گرفتبوادر آ  روز   ؤودید
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س یا  با گروهر  از قرریش و عیینرة برن بوای که روز و خواهد شد. و ششا روز احزاب بودا
لشکرکشا  )کسا   که جلوی لشکر قرار دار رد و رسول خدا حطین از غی ا  آمد د
نندگا  )سربازا ( و آ ا  کره لشرکر را حرکرت ( و تبعیت ککشندم و لشکر را به د بال خود 

تا روز قیامت مشؤول لعن  ( رادهندم لشکر را حرکت  ، د )کسا   که از عقب لشکردادم 
مگر در تبعیت کنندگا  مرؤمن رسید د: ای رسول خداو از آ  حضرت پ خود ساخت

ؤمن و ا  هریچ مراّما در لشکرکشر  بود فرمود: لعن من به مؤمنا  تبعیت کننده  خواهد رسید
دوازده   رر عرصره را برر رسرول  برود، روزی کره و ه رتا روز ثنّیره مجیب و  راج   یسرت

سرایر قرریش ه ت تن اینا  از بنو امّیه و پرنج   رر از  تنگ کرده و سخت  ؤود دخدا
آ   غیرر از ؤه کسا   که از ثنّیه عبور کرد ردو تعال  و رسول او ه کبود د، پ  خداو د تبار

 را را رد(م از جلو )آ که شتر را  ش( و قا درا دم ش )آ که  شتر را از عقب ا قحضرت و س
س یا  )برا چشرؤا   کرور( هنگران بواآورید که آیا بیاد م  لعن فرمود. شؤا را به خدا سوگند

ا در اینجا جاسوس و بیعت خالفت بر عثؤا  در مسجد داخل شده و گ ت: ای برادرزاده، آی
س یا  گ ت: امر خالفت را میا  جوا ا  خود دسرت بره بواپ   هت:  گ  غیر خودی هست

کرار  دست اوست بهشرت و جهّنؤر  دره س یا  ببواردا ید که سوگند به آ که جا  دست بگ
وقتر  برا عثؤرا   راس یا  دست حسینوبادا ید که آیا م   یست و شؤا را به خدا سوگند

تا اینکه به وسط قبرستا  رسید    بقیع ببرر برادر مرا به قبرستاگرفته و گ ت: ای پس بیعت شد
هل گورستا  آ چه شؤا با ما برر ا)خیاب به شهدای صحابه( گ ت: ای  پدرت با آوازی بلند

ایرد پر  حسرین برن افتراده و شرؤا اسرتخوا  پوسریدهجنگیدید الحال بدست ما سر آ  م 
از او سرپ  دسرتش را  خدا موی س ید و رویت را قبیُ و زشت سازدفرمرود: علّ  

کشیده و رهایش ساخت، و اگر  عؤا  بن بشیر دستش را  گرفته و به مدینه باز  گردا ده برود 
و  پاسخ یک  از مواردی که گ تا هست آیا قادر به  این بود حال تو ای معاویه ود.هالك شده ب

و ترو  س یا  قطد داشت مسلؤا  شرودبوات از موارد لعن بر تو ای معاویه این است که پدر
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و  وف شده قطد سّد و منع او را کردیارسال قیعه شعری که در میا  قریش و دیگرا  معربا 
و چو  عثؤرا  ترو را  خیا ت کردیدیگر روزی بود که عؤر تو را وال  شان ساخت و تو به او 

ترر  سپ  بزرگ ثه و مرگ او را داشت وال  ساخت هؤا  راه گذشته پیشه ساخته و ا توار حاد
و از  برا او جنگیردیه سوابق و فضل علّ  خدا و رسول بود که با علا ب از آ  جرأت تو بر

و کورکورا ه مرردن  ا   زد خدا و مردن  یك واقف بودیاولوّیت او بر حکومت بر خود و دیگر
کرار  هر سرازی ریختر را به سوی خود کشا ده و خو  خلق بسیاری را با خدعه و کید و ظا

سرد پر  چرو  اجرل ترو بر و از عقراب تررس  ردارد معاد  داشتهکس  کردی که اعتقاد به 
منتهر  بره بهتررین جایگراه خواهرد شرد و جایگاهت بدترین مکا  خواهد شد و علرّ  

ب و از عیروکره و آ چره  اینها ای معاویه هؤه برای ترو برودو  باشدخداو د در کؤینگاه تو م 
ا تو ای عؤرو بن امّ  ،دن به خاطر کراهت از طوال   شد  بحس بودصرف  ور کر بدیهایت را

 به جهت حماقتت در خور آن نیستی که تتّبع این امور را بکنی، و تنها تاو مانناد عثؤا 
خرواها از روی ترو بلنرد دار که م که به درخت خرمای  گ ت: خود را  گاه  هستی ایپشه
چگو ره صراًل متوّجره  شسرتنت  شردن، پر  او درخت خرمرا در جرواب گ رت: مرن  شون

خروب آ   برود کره ترو را قرّوت خدا سوگند که مررا گؤرا  ه و ب گرا  باشدبرخاستنت بر من 
تو  هایگو   جواب آ  یاوه  ول  اآل که بر من سخت و گرا  باشدبا من باشد  دشؤن  کرد 
اش از ب او است یرا دوریص در حسآیا از سر  قسّب و دشنان تو به علّ   را خواها داد

د یا ه هر شده یا در حکؤ  بیداد کرده یا تؤایل  بیا بدی در اسالن از او ظارسول خدا
ما دعوی  وزده خرو  »که گ ت :  ای و اّما اینرا بگوی  دروغ بافته آ هادان که اگر هر ک  ؤوده

را  آ هراهؤره  «د الؤّیلب داریراشدگا  جنگ بدر بر شؤا بن  عب از بزرگا  بن  امّیه از کشته
ه   رر و س سوگند که از بن  هاشا  وزده   ر ا  خودنجه خدا و رسول او به قتل رسا د د، و ب

و از بنو امّیه  وزده و  وزده   ر در یك مقان و موطن کشته شد د  پ  از این تعداد کشته شد د
روزی  دا ردرا جز خدا  ؤ  غیر از آ چه از ایشا  در جاهای دیگر کشته شد د که تعدادشا 
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باه سای ( )مارمولاف های وزغبّچه فرمود: هر گاه تعداد )کنایه وار(رسول خدا
و آزادی بندگا  خدا را  دست کرده به غارت بر ده ا  خود دست ببیت الؤال را می مرد برسد،

و چرو   فساد کشند و کتاب و دین خدا را به تباه  و کنند و آ ا  را برده خویش ساز د سلب
و چو  به چهار صرد  شودواجب  آ هان و   رین بر او و تعدادشا  به سیطد و ده   ر رسد لع

در ایان حاال  تر از جویرد  خرمرای  اسرت. شا  سریعه تاد و پنج رسند هالك و  ابودیو 
و کالم حضرت  در حالی که أصحاب در این مطلب)لعنه الله( بی العاص احکم ابن 

به یاران خود فرمود آهسته سخن گویید دند نزدیك آن جمع شد که رسول خدابو 
تؤان آ ا  و کسرا   کره و این زما   بود که رسول خدا شنودمی()مارمولفکه وزغ 

را تلخ و کرار را برر  و این اوقاتش حکومت خواهند شد را در خواب دید پ  از وی متطّدی
و آن خاوابی را کاه باه تاو این آیه را فرستاد که در اینجا بود که خداو د  وی سخت  ؤود

ین شده در قر  نشان دادیم و  1جز برای آزمایش مردم قرار ندادیمآن را و آن درخت ن ر
پ   2شب قدر بهتر از هزار ماه استو  یز فرمود:  امّیه است مراد از درخت ملعو ه بن

از شرهادت حضررت  دها که حکومت و سلینت شؤا پر من بر له و علیه شؤا گواه  م 
و اسرت  د در کتاب خود مقّرر فرمروده جز هؤا  هزار ماه   خواهد بود که خداوعل 

)کسی که نسلش قطع شده و نسالی ابتر  هتو ای عمروعاص ای بدگوی لعنت شد اّما
کار بود شروع  ابتدای کار تو با مادرت که زنا (، تو تنها سگی هستیگذاردبه جای نمی

پرستیشد و تو بر بستری مشترك توّلد یافتی و در  چه کسی  این که) تو باره والیت و سر
یش اّدعا نمودند ب نی ازمردا (باشدمیپدرت  أبو س یان بن حرب، ولید بن  نامهایه قر

مغیره، و عثمان بن حارث، و نضر بن حاارث بان کلاده، و عااص بان واهال، و هار 
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آخر پدرت کسی شد که در حساب از هماه  دانست و دردامشان تو را فرزند خود میک
بررای سرخنرا    سپ  ترو ،بود تر و از همه زنا کارترو در منصب از همه خبی تر، پست

رت عاص گ ت: محّؤد مردی مقیو  و پد هستابرخاسته و گ ت : من بدگوی محّؤد
جرا خداو رد آیره  اینکه اگر بؤیرد  سلش منقیع خواهد شد، در  النسل است و پسری  دارد

د عبد قیس نز پیوسته مادرت و ،را  ازل فرمود 1ستا بدگوی تو همان مقطوع النسل
و ترو ای  (دادمایو زنا ) کردد و در جایجای آنجا خود فروشی میبو  رفته و خواهان زنا
 دشرؤنا  و تکرذیب حضور داشت از بدترینی  که رسول خداها اعؤرو در تؤان مک
و ابر  طالرب   شدی که برای کشتن جع ر برنو از افراد ِکشتسپ  ت کنندگا  او بودی
ایت مکر زشت و فکر بدکاری و در  ه هسپار دیار حبشه و  زد  جاش  رفتسایر مهاجرین ر

ات جواب عک  داد و امیدت به  ابودی گرایید و تالشت بره را گرفت و  قشه گریبا  خودت
و خداوند ندای کافران را پست گردانید و ندای  ات بر آب شدشکست ا جامید و  قشه

ء کسی که حیاباره عثمان ای و اّما گ تارت در  2خدا )دعوت اسالم( را مقام بلند داد
سپ  به فلسیین گریخته در ا توار  ش آتش ا داخت اه اتو خود در خ و دین او اندک است

ر معاویره قررار محض شنید  خبر قتل عثؤا  خود را تؤامرًا در اختیراه عاقبت فتنه بودی و ب
کره  کنیاؤر تو را مالمرت  ما  پ  به د یای دیگری فروخت  ای خبی ا و دین خود ر دادی

زیررا زمرا   که چرا حرب مرا  رداری کنیاؤ ری و تو را عتاب و سرز ش  چرا بغض ما را دا
را تو هؤا  هست  که رسول خداای پیوسته دشؤن ما بن  هاشا بودهجاهلیت و اسالن 

رگراه خداو رد عرضره داشرت: ده و آ  حضررت بر ( کردیبدگوی ر هجو )با ه تاد بیت شع
در برابرر هرر  که شعر گرویا خداو ردادا ا و سزاوار ها  یست خداو دا من شعر گ تن  ؤ »
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سپ  ترو ای عؤررو ای کسر  کره  «گ ته هزار بار او را لعن فرما بیت شعری که عؤرو عاص
خته و برای برار دون هدایای بسیار  زد  جاش  روا ه سا برگزیدید یای دیگری را بر دین خود 

ان این دو س ر باز ده و در تؤ تو را ما ع از س ر دّون  شد ،ّولاو شکست س ر  قطد او  ؤودی
ید و و هنگام  که ام قطد کشتن جع ر و اصحابش را داشت تو  و زیا  دیده و آزرده بازگشت 

راجعت  ؤودی و اّما ترو ای سوی صاحبت عؤارة بن ولید مه ب آرزویت تو را به خیا ا داخت
تو حّد  کنا چرا که او برسرز ش  ؤ خدا سوگند من تو را بر بغض علّ  ه ب ولید بن عقبه

و  در روز بدر پ  از اسارت گرد  زد و پدرت را ر جاری  ؤوده و هشتاد تازیا ه زدشرب خؤ
 و تو را فاسق  رامبرده ده  که خدا در ده آیه از قرآ  او را مؤمن خوا دهچگو ه او را دشنان م 

همانند کسی اسات کاه  تآیا کسی که مؤمن اس: باشدم  و آ  هؤین آیه شری هاست 
باه  ر فاساقیاید، اگای کسانی که ایمان آوردهو آیه:  1ست هرگز برابر نیستندفاسف ا

نگاه بار و آ  ا نادانسته به مردمی آسیب رسانیدشما خبری آورد نیك بررسی کنید تا مباد
جز این نیسات کاه تاو پسار و  تو را چه به ذکر و یاد قریش 2آنچه کردید پشیمان گردید

ّیاه( باه ناام مردی از کّ ار عجم از شهر صّ   ّیه )از نواحی اردن در شاام نزدیاك قبر ور
خدا قسا که طلحره و زبیرر و عا شره ه ایا بو اّما پندارت که ما عثؤا  را کشته ذکوان هستی

 خاواهشو  ز ند تا چه رسد به تروتوا  آ   داشتند که این تهؤت بر علّ  بن اب  طالب
)همسرش(  کنی آنگاه که ذکوان من این است که تو از مادرت در باره پدر خود پرسش

ین کار جامه برتری و رفعت  بر ه او ب   ملحف کردبه عقب  بن أبي معی را ترك گ ت و تو را
واری در د یرا و آخررت تن  ؤود، هؤراه با آ چه خداو د برای تو و پدر و مادرت از عرار و خر

از ز نظر ساّن بزرگتار خدا تو اه ب ای ولید و خداو د ستؤکار به بندگا   یست. مهّیا ساخته

                                                           
 20. سوره سجده آیه 1
  1. سوره حجرات آیه 2
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نام باا ایان رساواهی چگوناه لاب باه ساّب و دشا خوانیکسی هستی که پدر خود می
ه پدرت باشای ناه آن پس بهتر است تو مشغول اثبات نسب خود ب گشاییمیعلّی 

ای فرزنادم »مادرت به تو گ ته است: و به تحقیف که  .شویپدری که به آن خوانده می
شاوی( تر از عقبه )پدری کاه اآلن باه آن خواناده مای  تر و خبی پستپدر واقعی تو 

خدا سوگند که تو کسی نیستی که در حساب ه ب اّما تو ای عتب  بن ابی س یانو  «است
نیستی تا به تو خطاب  و عاقل به رأی درست ر آهی تا من متوّجه جواب تو گردمو شما

و  ّری هست  کره از آ  ترسریددارای ش ه خیری داری که بدا  امیدوار بود و  ه  و عتاب کنم
یرا تاو ز  ی  حاضر به سرز ش و توبیخت  یستارا دشنان و سّب گو من هر چند که علّ  

بلکره خداو رد در  هایرت را گرویاتا پاسرخ یراوه نیستیهم علّی  نزد من همتا با غالم
قررآ   باشد، و تو از  سل افرادی هست  که خداو رد درکؤینگاه تو و پدر و مادر و برادرت م 

در  ،اند در این جهاان و رناج کشایده در آن جهاانکوشنده این گو ه وص شا  فرموده
را هیچ خوردنی  آنها ای بسیار گرم آبشان دهنداز چشمه سوزنده در آیند آتشی سخت

و اّمرا  1باردمیکند و نه گرسنگی را از میان فربه میکه نه  ت تلخنیست مگر خار درش
ه در بساتر تاو باا همسارت خوابیاد چرا کمر باه قتال آنکا یتهدیدی که به قتل من کرد

یك همسرت  )عضو جنسی(در فرج  و حال آنکه او غلبه کرد بر تو بندینمی تاو و شر
اگر   ر   وای بر تو در فرزند تو شد تا آنجا که فرزندی که از تو نیست را به تو چسباند،

 وعید  ؤا   تا مرا تهدید به قتل و ستتر اار  ؤای  شایستهخود را در گرفتن این حّق از او واد
و برا  ادرت را در مبارزه به قتل رسا دهکنا چرا که برمالمت  ؤ و من تو را در سّب علّ  
دست این دو آ  دو  ابکرار را روا ره ه و خداو د ب کشتجّدت را شراکت عؤویش حؤزه

                                                           
  7تا  2. سوره غاشیه آیه 1
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دستور رسول ه ویت بچشا د و  یز عؤ آ هاو سوزا ش را به  کاخته و طعا درد اآتش جهّنا س
جا  خود قسا اگر این ه پ  ب از شهر تبعید و اخراج شد و اّما امید من به خالفتخدا
زیرا  ،باش  و  ه جا شین پدرتبرادرت م و تو  ه ما ند  انن باشد به آ  سزاوار و شایستهچنی

یختن خرود رو بیشتر سع  در  کردامین اله  تؤّرد و سرپیچ  م برادرت بیشتر از هؤه از فر
فری ت و خدعه کرد مردن را م ی که شایستگ  آ  را  داشت م و طلب چیز مسلؤین داشت

بره و اّما اینکه  و د بهتر از هر ک  مکر توا د کردکرد و خداو با خدا به مکر رفتار م  کردم 
 خدا سوگند  ه فرد مرحوم  راه ب« پدرت بدترین فرد قرش  برای قبیله قریش بود»گ ت : من 

تو دشؤن خدا و ترارك  و اّما تو ای مغیرة بن شعبه ،خته و  ه مولوم  را به قتل رسا دحقیر سا
جب حاّد رجام )سنگساار و مساتو  ایزناا کننادهتو  کننده رسول خدای قرآ  و تکذیب

عدول صال  پرهیزگار گواه  داد د پ  رجا تو به  و بر این گناهت افرادی باشیشدن( می
خاطر آ  اسرت کره ه و این ب ه باطل دفع و راست  به دروغ و کذب رّد شدحّق بو  تأخیر افتاد

و خواری در د یا و رسروای  عرذاب آخررت بردتر  درد اك مهّیا فرمودهخداو د برایت عذاب  
را ضربه زدی ترا آ جرا دخت گرام  رسول خداو تو هؤا  هست  که فاطؤه است

ختن رسرول ن کارت از سر خروار سراکه خو  آلود شده و فرز د در شکؤش را سقط کرد، ای
بره کره رسرول خردا حرال ایرن و مخال ت با امر او و هتك حرمت او برودخدا

خداو د خود ترو را راهر  آترش ، و «تو بانوی زنان بهشتی هستی»فرموده بود: فاطؤه
از   ی و وبال آ چه بر زبا  جاری ساخت  متوّجه خودت خواهد ساخت، پ  به کدان  ؤوده

اش از رسرول ب او برود یرا دوریرا سّب و دشنان دادی آیا  قص در  سعلّ  این سه چیز 
ه یا بدی در اسالن از او ظاهر شده یا در حکؤ  مرتکب بیدادی شده یا تؤایل  برخدا

پنرداری کره م ای و هؤه تکذیبت کنند. آیا دروغ گ ته د یا  ؤوده اگر بگوی  به یک  از اینها
ز مالمتگر خرود در تر اک ر و پابلکه او با تقوات لوما ه کشتهرا مو)لعنه الله( عثؤا  علّ  

خردا ه ب کشته بودرا مولوما ه )لعنه الله( عثؤا  جا  خودن اگر علّ  ه و ب این اّتهان است
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ه دی و  ره در مررگش تعّطرب بررا در زما  حیاتش یاری  ؤو زیرا  ه عثؤا  ای  بودیتو کاره
ر آن دنبال هرزگای و زناا همان قاهف است که دو پیوسته خانه و مأوای تو  خرج دادی

تا اینکه دیروز آنچه باید  میرانیکنی و اسالم را میگردی و امر جاهلّیت را احیاء میمی
و بره معاویره درخواسرت تر أمّیه اینهاشا و بن ر مورد بن و اّما اعتراض تو د رخ بدهد داد

 ،ایردچنرگ آوردهه ملکر  کره بر برارهدر باره حکومت و سخن یارا تو اّما سخنت در است
فرعو  چهار صد سال حکومت مطر را تطاحب  ؤود و موسر  و هرارو  دو  برّ  مرسرل  

خدای  است که به  یکوکرار و فراجر   اذّیت و آزار دید د و آ  هؤا  ملبود د که آ چه باید 
و  دانم شاید این آزمایشی برای شماساتنمی وو خداو د خود فرموده:  فرمایدعیا م 

 بخواهیم مردم شهری را هاالك کنایم و چون و  یز فرموده 1مایه بهره گیری تا مدتی
یم سپس هنگامینخست اوامر خود را برای ثروتمندان مست شهوت آنجا بیان می  دار

را باه شادت در هام  آنهااکه به مخال ات برخواساتند و اساتحقاق مجاازات یافتناد 
زنان پلید برای : و فرمودخود تکا ده  لباس استه وبرخسپ  امان حسن 2کوبیممی

ه تاو و خدا قسم ای معاویه این گارو ه ب 3د و مردان پلید برای زنان پلیدندمردان پلیدن
 اندد و مردان پاك برای زنان پاكانو زنان پاك برای مردان پاك باشندیاران و پیروانت می

یمانهو برا گویند پاك و بیزارندشان میارهباینان از آنچه در   ی ایشان آمرزش و روزی کر
در  سرپ  باشندو أصحاب و شیعیا  او م روه علّ  بن اب  طالبو این گ 4باشدمی

و آ چه خداو د بررای  شدی بچشبال عؤل  که مرتکب آ  شد فرمود: وحال  که خارج م 
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کرالن معاویه با شنید  این  اری د یا و عذاب درد اك آخرت استتو و ایشا  مهّیا فرموده خو
ولیرد برن عقبره  بچشید وبال جنایت  که مرتکب شدیدیارا  خود کرده و گ ت: و شؤا ه رو ب

معاویه گ ت: مگرر  خدا ما  چشیدیا جز آ چه تو چشیدی و جز بر تو جرأت  کرده گ ت: ب
اگر هؤا  بار  خست حرف مرا گوش کرده بودیرد او  ا  گ تا از پ  او بر  خواهید آمدبه شؤ

خدا او از این مکا  بر خاست مگر اینکره ه ب شدیدکامیاب  شده و رسوا  ؤ  ز وبر شؤا پیرو
ارد شود که این حال بر او و تؤان این خا ه را بر سر من تاریك  ؤود، و من تؤان تالشا را کردن

راوی گوید: خبر این  ما د خواهد و پ  از امروز دیگر خیری در میا  شؤا بن  امّیه  ول   شد
گوش مروا  بن حکا ه آمد ب)لعنها الله( بر سر معاویه و یارا ش امان حسنفتضاح که از ا

و پرسرید: ایرن چره کردورت و ر جشر  اسرت کره از  آمدهرسید پ   زد ایشا  )لعنهؤا الله( 
ر کنید که جا حاض مروا  گ ت: باید او را این به شؤا رسیده گ تند: هؤین طور استحسن

نیرزا  چنا  سّب و دشرنان گرویا کره تؤران غالمرا  و ک را آ هل بیتش اخدا او و پدر و تؤان ه ب
چرو  ایشرا    ا  گ تند: فرصت  از تو فوت  شدهپ  معاویه و هؤه آ قریش به غنا و سرود افتند
د برال او ه  رت: پر  ای معاویره برمروا  گ با خبر بود د  روا   یاز بد زبا   و  اسزاگوی  م

وقت  فرستاده  رزد  گسیل داشته و او را فراخوا دسنای  زد امان حتادهاو دگربار فرس ،فرست
خردا سروگند اگرر براز ه که بر خواهداین فرد طاغ  از من چه م  آ  حضرت رسید او را گ ت:

آ  حضررت  ،از عار و رسوای  و بد  ام  کنا هؤا  گ تار را گویند گوششا  را تا روز قیامت پر
آ که مروا  جز    که ترکشا  گ ته بود یافت  حالتبه مجل  حاضر شد و تؤام  آ ا  را به هؤا

کنار معاویه و عؤررو عراص جلروس فرمرود.  تخت پ  پیش رفته و بر به جؤعشا  پیوسته بود
 این د بال من فرستادی گ ت: من کاری  دارنه رمود: برای چه بسپ  آ  امان هؤان به معاویه ف

 ایرن ترو برودی کرهی حسنمروا  به آ  حضرت گ ت: ا مروا  بود که د بال شؤا فرستاده
خدا سوگند تو و پردر و ه  ت: بفرمود: چه قطدی داری؟ گ مردا  قریش را سّب و دشنان گ ت 

نیزا  قریش بره غنرا و سررود چنا  سّب و دشنان گویا که تؤان غالما  و ک هل بیتت را آ اتؤان 
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بلکره  گرویا من  ه تو و  ه پردرت را سرّب  فرمود: اّما تو ای مروا افتند امان حسن مجتب 
خود خدا تو و پدرت را و هؤه أهل بیت و  سل و ذّرّیره و اوالدی کره از صرلب پردرت ترا روز 

خردا ای ه ب خود ساخته است مشؤول لعنّلد شو د را بر زبا  رسولش محّؤدقیامت متو
سرت کره ایرن لعنرت از جا رب رسرول مروا   ه تو و  ه هیچ کدان از این حّضار منکرر ایرن  ی

و افسوس که  تیجه عک  داد و  ه تنها موجب خوف تو  شرد  تو بوده و هستویژه خدا
و آن درخت : کبیر تو  یز افزود و خدا و رسول راست گ تند خداو د در قرآ  فرموده بر طغیا 

ین شده در قر  ولای جاز  را آنهااترسانیم و می آن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیمن ر
هؤرا   خود پیرامبرگ ته ر ببنا ای مروا  تو و  سلت 1شودمین سرکشی بزرس به آنان افزوده

با شنید  این میلب معاویه از جا جسته و دست بر دهرا  مبرارك  قرآ  هستیدشجره ملعو ه در 
اسرت هل  اسزا  بوده و  یست  پ  آ  حضرت برخاتو  حضرت  هاده و گ ت: ای أبا محّؤد آ 

و برا رخسراری  جؤاعت با غیظ و حرز آ   سپ  یك یك و پ  از تکا د  لباسش خارج شد
 .پراکنده شد د سیاه در د یا و آخرت

و عیب بدی محسوب  و این طعن بدی بوده باشدم ب  ازرق به معنای چشا آ مؤلف گوید:
ازرق و حرران زاده صرال که پ  کننده  اقه  و در احادیس معتبره وارد شده گشته استم 

 :شودم اشاره  آ هاای از که به  ؤو ه باشدؤ   اکدیس درباره ازرق ااست و اح 2بوده

  ِه ِبي َعبِد اللَّ
َ
ُلوا َعن أ

َ
ن َیساأ

َ
َبٍع أ ر

َ
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َلام َیبَتاِل ِشایَعَتَنا ِباأ َقاَل: ِإنَّ اللَّ
ن َیبَتِلَیُهم ِبِوالَیِ  ُسوٍء َو 

َ
نُ ِسِهم َو أ

َ
ن ُیؤَتوا ِفي أ

َ
ِهم َو أ ُک ِّ

َ
اَس ِفي أ ن اَل ُیوَلُد َلُهام النَّ

َ
أ

زَرُق 
َ
خَضر أ

َ
 3أ
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خداو د تبارک و تعال  شیعیا  ما را به چهار چیز  فرمود د:حضرت امان صادق :ترجمه
 -3لواط شرود  آ هابا  و -1از مردن با دستهایشا  درخواست کنند  این که -2سازد مبتال  ؤ 

آبر  و ز د ازرق اخضر )چشا فر آ هابرای و  -4را به والیت شخص بدی گرفتار سازد  آ ها و
 .شودؤ  ( متولد سبز

  ِِبي َجعَ ٍر الَباِقر
َ
زَرُق َعن أ

َ
شَقُر أ

َ
حَمُر أ

َ
َه َقا ُّ َو َلام َیاَر  َقاَل: السُّ َیاِنيُّ أ َلم َیعُبِد اللَّ

َ  َو ال الَمِدیَنَ  َق ُّ   1َمکَّ
دارد کره در آ   س یا   )لعنه الله( صورت  بسیار سرخ ر رگفرمود د: امان باقر :ترجمه

س یدی و زردی وجود دارد )اشاره به مرض پیس ( )و او( ازرق )چشا آب ( اسرت  هایتکه
 هیچ گاه خداو د را  پرستیده و هیچ گاه مکه و مدینه را  دیده است.

  ِبي َعبِد
َ
هِ  عن أ اِهُب َو الَقِصیُر الَقِمياللَّ ِویُل الذَّ یَن الطَّ یِّ ُء َو َقاَل: َخمَسٌ  ُخِلُقوا َناِر

زَرُق 
َ
اِقص اِل اِهُد َو النَّ  2ِبُخضَرٍة َو الزَّ
کس  که  3ا دآفریده شده جهنؤ پنج گروهند که فرمود د: حضرت امان صادق :ترجمه

و کوچر  باشرد و  قامرت او بسریار بسریار کوتراهقامت او بسیار بسیار بلند باشد و کس  که 
برر اعضرای او باشرد و کسر  کره ازرق  که چشؤش سبز ر گ باشد و کس  که چیزی زا د 

 .چیزی از اعضا را  داشته باشد

 ِبي
َ
هِ َعبِد َعن أ ن َیُکوُناوا ِلَغیاِر اللَّ

َ
رَبع ِباأ

َ
ُه ِبِه ِشیَعَتنا َفَلن َیبَتِلَیُهم ِبأ َقاَل: َما ابَتَلی اللَّ
ن َیکُ 

َ
و أ

َ
دَباِرِهم أ

َ
ن ُیؤَتوا ِفي أ

َ
و أ

َ
ِهم أ ُک ِّ

َ
ُلوا ِبأ

َ
ن َیسأ

َ
و أ

َ
زَرق.َرَشَدٍة أ

َ
خَضُر أ

َ
 4وَن ِفیِهم أ

                                                           
 381. غیبت  عؤا   ص حه 1
 107و  101ص حه  42. خطال شیخ صدوق باب پنج گا ه حدیس2
 طینت  اصب  از بدترین طینت خلق شده است. فرمایدم . ما ند هؤا  روایات  که 3
 114ص حه  2جلد  51. خطال شیخ صدوق باب چهارگا ه حدیس 4
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فرمود د: از میا  آ  چیزهای  که خداو د شیعیا  مرا را بره حضرت امان صادق :ترجمه
برا  یرا -1حرران زاده باشرند  این کره -2مبتال کرده است به چهار چیز مبتال  کرده است  آ ها

در میا شرا  اخضرر  یرا -4لواط شده باشرد  آ ها بایا  -3دستشا  درخواست )گدای ( کنند 
 .اشدب)چشا سبز آب ( ازرق 

 ِبي
َ
ِبيَعن أ

َ
و أ

َ
هِ َعبِد َجعَ ٍر أ زَرُق  َقاَل: َثاَلَثٌ  اَل َینُجُبوَن اللَّ

َ
عَوُر َیِمیٍن َو أ

َ
کالَ صِّ َو  أ

ند  1ُموَلُد السِّ
-2 باشرند ؤ  جیرب فرمود: سه گروهند کره حضرت امان باقر یا امان صادق :ترجمه

 -3و کس  که چشا او ما ند  گین ا گشتر آب  باشد   -1است او کور باشد کس  که چشا ر
 کس  که در شهر سند به د یا آمده باشد.و 

ْن َقاَم َثاِلُ  اْلَقْوِم ... در خیبه شقشقیه درباره عثؤا  فرمود د: امیرالؤؤمنین .51
َ
ِإَلی أ

اهِ َناِفجًا ِحْضَنْیِه َبْیَن َنِثیِلِه َو ُمْعَتَلِ ِه َو َقاَم  ِبیِه َیْخَضاُموَن َمااَل اللَّ
َ
ِخْضاَمَ   َمَعُه َبُنو أ

ِبیع ِبِل ِنْبَتَ  الرَّ  2... اإْلِ
دو پهلویش از پر خوری باد کرده، سوم  )عثؤا ( به حکومت رسید  این که... تا ترجمه: 

همواره بین آشپرخانه و دستشویی سرگردان بود و خویشاوندان پدری او از بنی امیه به 
ای که به جان گیاه بهااری بی تاد بیات الماال را د و همراه او مثل شتر گرسنهپاخاستتن

 خوردند و بر باد دادند ...
ب شد  حضرت امان سجاد .52 اُه  :ین روایت شده استبه زین العابددر سبب ملقَّ نَّ

َ
أ

ِدهر َکاَن َلیَلً  ِفي ِمح یَطاُن ِفي ُصو  اِبِه َقاِهمًا ِفي َتَهجُّ َل َلُه الشَّ َرِة ُثعَباٍن ِلَیشَغَلُه َعن َفَتَمثَّ
آَلَماُه َفَلام َمَها َفَلم َیلَتِ ات ِإَلیاِه فِعَباَدِتِه َفَلم َیلَتِ ت ِإَلیِه َفَجاَء ِإَلی ِإبَهاِم ِرجِلِه َفالَتَق 

                                                           
  228ص حه  2جلد  08ال شیخ صدوق باب سه گا ه حدیس . خط1
 49.  هج البالغه خیبه سون )شقشقیه( ص حه 2
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ُه َلُه  ا َفَرَغ ِمنَها َو َقد َکَشَف اللَّ هُ َیقَطع َصاَلَتُه َفَلمَّ ُه َشیَطاٌن َفَسبَّ نَّ
َ
َطَمُه َو َقاَل َو لَ  َفَعِلَم أ

َفُسِمَع َصوٌت اَل ُیاَری َقاِهُلاُه َو ُهاَو  َو َقاَم ِإَلی ِإتَماِم ِورِده َفَذَهَب  َلُه اخَسأ َیا َملُعوٌن 
یُن الَعاِبِدیَن  نَت َز

َ
 1.الَکِلَمُ  َو اشَتَهَرت َلَقبًا َلُه  َحّقًا َثاَلثًا َفَظَهَرت َهِذهَیُقوُل أ

بره  ایشرا شرییا  بررای  ،برای تهجد و عبادت قیان کررد بششب  در محراحضرت  :ترجمه
مشرغول حضررت را از عبرادت  ایرن کرهصورت اژدهای  )مار بسیار بزرگ( مؤثل شد برای 

آ  را گراز  آمد و ایشا  ییا  به سوی ا گشت ابهان پایش ،حضرت به او اعتنای   کرد ،سازد
حضرت  ؤرازش را قیرع  وردبه درد آ گشت حضرت را ا ،حضرت به او اعتنای   کرد گرفت

دا ست که آ  اژدها شییا   غ شد و خدا برای او مکشوف ساختزما   که از  ؤاز فار ، کرد
شییا  رفرت و  ،ای ملعون هفرمود: چّخ  ه او لطمه زد ورا سب کرد و ب اوپس بوده است 

 و شدؤ حضرت برای تؤان کرد  ذکرش قیان کرد پ  صوت  شنیده شد که گوینده آ  دیده  
پ  کلؤه زیرن العابردین  .هست  زینت عبادت کنندگا  حقا که تو :گ تم آ  صدا سه بار 

 )زینت عبادت کنندگا ( ظاهر شد و به عنوا  لقب برای حضرت مشهور گردید.
وقت  شییا  مستحق سب شد  است بنابراین عؤر بن الخیاب و ابوبکر برن مؤلف گوید: 

سزاوار سب شد  هستند چرا که عؤر بن الخیاب از  اب  قحافه )لعنهؤا الله( به طریق اول 
 باشردم که عؤر از شییا  بدتر  دلیل آ ابوبکر ها از عؤر بدتر است، شییا  بدتر است و 

ثالرس(  قرل روایت  است که قاض   ور الله تستری )شهید  ،که از جؤله آ  باشدم روایات  
 : فرمایدم ایشا  ، کرده

ه لَ  قاَل ه فَ ِد لی یَ َع  توَب یَ لِ   ُ عنَ اللَّ  یهِ لَ َع  د أتاه إبلیُس قَ بيَّ النَّ  نَّ ن أمِ  شهورِ ي الَم فِ  وَي ُر 
رآه ه َفاِتازیارَ لِ  داً قاِص  َع َج رَ فَ آدَم  بَر قَ  رَت ك إذا زُ تَ وبَ عالی تَ تَ  هُ اللّ  قبُل ا یَ منّ إبيالنَّ 

                                                           
  74ص حه  1جلد  ، عل  بن عیس  اربل ،. کشف الغؤة ف  معرفة اال ؤة1
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یِف ي الطَّ ر فِ َم ُع  ماا  َو بايِّ النَّ  یَن بَ  ه َو ینَ ری بَ ما َج بِ  ه إبلیُس رَ أخبَ ه فَ ن حالِ ه َع ألَ َس  َو  ر
یارَ ه مِ ه بِ رَ أمَ   جدَت ك ما َس إنَّ  یا إبلیُس  یحَك مر َو ه ُع لَ  قاَل فَ  تهِ وبَ تَ  بوِل َق لِ آدَم  برِ قَ  ِة ن ز

 عاَد ه بَ َلا ُد ساُج تَ  مَّ ُثا بوِل الَق  َو  سِن الُح  َن ه مِ ما لَ  َع مَ  هِ یاتِ َح  حیَن َم تعالی آلَد  هِ اللّ  أمرِ بِ 
ذي الَّ  جَّ الَ   َك لَ َس  َو بّي ه النَّ بَ َد ا نَ ّم َع  هِ إغواهِ بِ  إبلیُس  جَع رَ فَ  سوِل الرَّ  أمرِ ه بِ فاتِ رُ  ه َو فاتِ َو 

یا  أنَت م فَ ُه لَّ کُ  اَس ی النّ أغَو  إبلیُس  إن کاَن  :مَر ُع لِ  باً خاِق مُ  عراِء الّش  عُض بَ  قاَل یه فَ لَ َع  کاَن 
 1.إبلیساً  یَت مر أغَو ُع 

یشا  توبه کند، پیامبر به او آمد تا به دست امشهور است که شییا   زد پیامبرترجمه: 
را زیرارت کنر ، کره قبرر حضررت آدن کندم فرمود: خداو د تنها وقت  توبه تو را قبول 

را زیارت کند، عؤر بن الخیاب او را در راه دیرد شییا  برگشت تا برود قبر حضرت آدن
پیامبر به او  ن کهایو از حالش سؤال کرد شییا  ها آ چه که بین او و پیامبر ات اق افتاده بود و 

را زیارت کند را به عؤرخبر داد پ  عؤر اش قبر حضرت آدنامر کرده که برای قبول توبه
ز ده به او گ ت: وای بر تو ای شییا ، تو به امر خداو د متعال آ  زما   که حضرت آدن

بره خواه  بعد از مرد ش به او سجده  کردی حال م بود با آ   یکوی  و قبولیت  که داشت 
عؤر او را از آ  راهنؤای   این کهابلی  ها به خاطر به او سجده کن ؟! امر رسول الله

گؤراه ساخت منطرف شد و هؤا  راه  را در پیش گرفرت به او فرموده بود که پیامبر
ا د: اگر ابلی  تؤان مرردن را گؤرراه که قبال بر آ  بود. بعض  از شعراء خیاب به عؤر فرموده

 .ایای عؤر ابلی  را گؤراه  ؤوده ، تو کرده است
کره  است  روایت روایات  است که از جؤله آ  باشدم و اما دلیل آ  که ابوبکر بدتر از عؤر 

ِمن َساّیئاِت  ُعمر َسیئ ٌ » ا د: قل شده که ایشا  فرمودهاز اهل بیت عطؤت و طهارت

                                                           
و حدیقرة الشریعة، مقردس  109صر حه  2. مطا ب النواصب، شهید ثالس قاض   ور الله تستری، جلد 1

 111اردبیل ، ص حه 
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خود عؤر برا آ  هؤره گنراه و یعن  عؤر گناه  از گناها  ابوبکر بود، و این یعن   «1ابی َبکرٍ 
 .شودم جرن تنها ی  گناه از گناها  ابوبکر حساب 

هِ  .53 َشاوُکُه َو اَل َو اَل  َو اَل ُیعَضاُد َشاَجُره الَحَرُم اَل ُیخَتَلی َخاَلُؤهَقاَل َرُسوُل اللَّ
ُر َصیُده ِد الَحاَراِم ُتُه ِفاي الَمساِج َو اَل َتِحلُّ ُلَقَطُتُه ِإالَّ ِلُمنِشٍد َو اَل ُینَشُد ِفیِه َضالَّ  ُیَن َّ

َصبُتُموه
َ
ایَد  َفَمن أ اَر الصَّ و َن َّ

َ
اَجَر أ و َعَضَد الشَّ

َ
هُ  َفَقاد َحالَّ اخَتَلی أ ن  َلُکام َسابُّ

َ
َو أ

 2... ِبَما اسَتَحلَّ ِفي الَحَرم ُتوِجُعوه َظهَره
فرمود رد: حررن )محردوده خاصر  کره در بردار رده رسرول اکررن حضررت :ترجمه

و  شرودؤ  و خرارش قیرع  و درخت شودؤ  گیاها  سرسبزش چیده ن است( مسجدالحرا
اگر چیزی در آ  پیدا شد حالل  یست )کس  آ را بردارد( مگر و  شودؤ  صید آ  فراری داده 

کس  که بخواهد اعالن کند )که این چیز پیدا شده است صاحب آ  بیاید آ را تحویل بگیرد( 
)بلکه باید از مسجد الحران خرارج  شودؤ  ران اعالن و آ  ش ء گا شده در خود مسجدالح

پس اگر شده و سپ  اعالن کند که فال  ش ء پیدا شده صاحبش بیاید آ  را تحویل بگیرد( 
بارای  درخت قطع کرد یا صید فاراری دادکسی را یافتید که )گیاه سرسبزی را( چید یا 

یدکمرش  و نیدسب ک که او را است ا حاللشم به خاقر آن اموری که در  را به درد آور
 ... حرم جایز دانست

مؤلف گوید: طریقه استدالل به این حدیس و امثال آ  برای اثبات سب غاصبین خالفت که 
 ذکر شد.دون  در آخر مقدمهبه طریق اولویت است که ظاهر آ  ربی  به بحس  دارد 

ا َحَضَر الَوِلیُد  ... .54 َقاَمِ  ال)َلَعَنُه اللُه( َو َلمَّ َخاَذ ُعثَمااُن إِلِ
َ
)َلَعَناُه اللاُه( َحدِّ َعَلیاِه أ

و  لَقاهالسَّ
َ
َحاَبِ  َو َقاَل َو ُهَو  ِإَلی َمن َحَضَره َط َفأ ٌب َمان َشااَء ِمانُکم ُمغضاِمَن الصَّ

                                                           
   327ص حه  1. ش اء الطدور ف  شرح زیارة العاشور، میرزا ابال ضل طهرا  ، جلد 1
  71و  72ص حه  ، محؤد بن محؤد بن اشعس،. الجع ریات )االشعثیات(2
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حَجَم الَقوُم َعن َذلِ 
َ
ِخي َفأ

َ
ِمیرُ  َك َفلَیُقِم الَحدَّ َعَلی أ

َ
 َو ِبَیاِدهالُماؤِمِنیَن َفاَنَهَض أ

وُط ِإلَ  االسَّ َبُه َنَهَض ِمن َموِضِعِه ِلَینَصِرَف  الَوِلیُد َیقِصُد َنحَوه َرآه ی الَوِلیِد َفَلمَّ ِلَیضِر
هُ َفَشَتَم َفَقَبَضُه  ِإَلیهِ  َفَباَدَر  ِمیرُ  ُه الَوِلیُد َفَسبَّ

َ
هَلُه َو َتعَتَعاهُ الُمؤِمِنیَن أ

َ
ای  ِبَما َکاَن أ َحتَّ

ثَبَت ِإَقاَمَ  الَحدِّ َعَلیِه َفاستَ 
َ
ن اللهُ  هُ نَ َع َشاَط ُعثَماُن )لَ أ

َ
( ِمن َذِلَك َو َقاَل َلُه َلیَس َلَك أ

ُه فَ  ُتَتعِتَعهُ  ن َتُسبَّ
َ
قَهَرهَیا َعِليُّ َو اَل َلَك أ

َ
ن أ

َ
بِر َعَلی الَحدِّ َو  َقاَل َلُه َبل ِلي أ َما َعَلی الصَّ

ِني وِط َو َکاَن  ِبَباِقٍل َفُقلُت ِفیِه َحّقاً  َسَببُتُه ِإالَّ ِلَما َسبَّ َبُه ِبالسَّ َبِعیَن  َلهُ  ُثمَّ َضَر ر
َ
َرأَساِن أ

 1... )لعنه الله( ا َعَلیِه ُعثَمانَجلَدًة ِفي الِحَساِب ِبَثَماِنیَن َفَحَقَدَه 
حد بر او اقامه شود حاضر شد عثؤا  )لعنه  این کهو زما   که ولید )لعنه الله( برای  :ترجمه

  را به پیش آ  عده از صحابه که  زد او حاضر بود د ا رداخت و در ( تازیا ه را گرفت و آهالل
صرحابه  .جاری کند 2حد را بر برادرن خواهدم  ه عطبا   بود گ ت: هرک  از شؤاحال  ک

ت ولیرد )لعنره ؤاز جای خود بلند شد و به سامیرالؤؤمنین ،از این کار خودداری کرد د
وقت  ولید )لعنه اللره( دیرد کره حضررت بره  ،دکه در دستش تازیا ه بو الله( رفت در حال 

به سؤت او رفرت  حضرت زودتر د از جایش بلند شد که فرار کندتا او را بز  آیدم سؤت او 
 احضرت هم او را ب ودشنام داد پس ولید )لعنه الله( به امیرالمؤمنیناو را گرفرت  و

د و او  توا ست جواب و سپ  از ولید بازپرس  کرکالمی که اهلیت آن را داشت سب کرد 
آترش خشرا عثؤرا  )لعنره اللره( از ایرن کرار  ،اقامه حد را برر او ثابرت کررد این کهدهد تا 

  کن  و حق  رداری تو حق  داری از او بازپرسبرافروخت و به حضرت گ ت: ای عل 
حضرت به عثؤا  فرمود: بلکه من حق دارن که او را به زور وادار کنا که برر  ،او را سب کن 

                                                           
مرا  ، برابم ید، القول ف  عطؤة امیرالؤؤمنینشیخ  ،. الجؤل و النطرة لسید العترة ف  حرب البطرة1

  279ص حه  ،من اقامة الحد عل  الولید )لعنه الله( فطل ف  غضب عثؤا   قؤوه عل  عثؤا  )لعنه الله(
 .. او را برادر خود خوا د تا ب هؤا د من راض   یستا کس  بر او حد جاری کند2
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او مرا از روی باقل سب  این کهو من او را سب نکردم مگر به خاقر امه حد صبر کند اق
را با شالق  کره دو )لعنه الله( ولید  ،سپ  حضرت من در مورد او کالم حقی گ تم وکرد 
کار  کینه این)لعنه الله( عثؤا   در  تیجه ،ضربه باشد 08ضربه زد که در واقع  48داشت سر 

 گرفت.را از حضرت به دل 
ااِدِق  .55 نَّاَك َعن ُیوُنَس بِن َظبَیاَن َعِن الصَّ َصااَلُتُهم َو  ِفاي َحاِدیٍ  َقااَل: ال َتُغرَّ

 1... َفِإنَُّهم ُحُمٌر ُمسَتنِ َرةٌ َصوُمُهم َو َکالُمُهم َو ِرَواَیاُتُهم َو ُعُلوُمُهم 
و الن کر ؤاز و روزه و  :فرمود یو   بن ظبیا در حدیث  به حضرت امان صادق :ترجمه

 .اندرمیده هایاالغ آنها فریب  دهدرا تو )سنیا (  آ هاروایات و علون 
 وِل ُسارَ  بَن اَیالاٍي َع  بِن  ِد ُم َح مُ  رِ الباقِ  ْلماِم لِ  لُت قُ  لیثي قاَل الِّ  ن أبي إسحاِق َع  .56

هِ  ل َه  ِ  فَ عرِ ي الَم فِ  َل ُم کَ  َو  َغ لَ إذا بَ نیَن ؤمِ الُم یرِ أمِ  ِ  یَع ن ِش مِ  ِن ؤمِ الُم  ِن ي َع رنِ أخبِ  اللَّ
 قااَل  مراً َخ  ُب شرِ یَ فَ  لُت ال قُ : َل قا ُق سرِ یَ فَ  لُت ال قُ ل: قا وُط لُ یَ فَ  لُت ال قُ : ي قاَل زنِ یَ 

 لاُت قُ  ناهُ ي مِ ِباجُّ َع تَ  َر ثُ کَ  َو  َك ن ذلِ مِ  رُت یَّ َح تَ ي فَ اوِ الرّ  ال قاَل  قاَل  نباً ذَ  ُب ذنِ یَ فَ  لُت ال قُ 
هِ  وِل ُس رَ  بَن ایَ   ُب شارَ ن یَ م َمایکُ والِ ن َماِما َو نیَن ؤمِ الُم یرِ أم ِ  یَع ن ِش مِ  ُد ي أِج إنِّ  اللَّ

کُ یَ  َو  مَر الَخ   َو  جِّ الَحا َو  وّم الصَّ  َو  کاِة الزَّ  َو  الِة الصَّ بِ  ُن هاَو تَ یَ  َو  ُط لُو یَ  ي َو زنِ یَ  با َو الرِّ  ُل أ
 هُ قضایها َلاال یَ َفا ٍة یرَ ِس یَ  ٍ  ي حاَج أتیه فِ یَ  َن ؤمِ أخاه الُم  ی أنَّ تّ َح  رِّ البِ  أبواِب  َو  هادِ الَج 

هِ  وِل ُس رَ  بَن اهذا یَ  یَف کَ فَ  یاا أباا  قاَل  َو اإلماُم  َم سَّ بَ تَ فَ  هذا قاَل  ٍء يَش  ن أيِّ مِ  َو  اللَّ
اهِ  ساوِل رَ  بَن م یااَعانَ  لاُت قُ  رَت کَ ما ذَ  یَر َغ  ءٌ يَش  َك َد نل عِ َه  إسحاَق  ا َو  اللَّ  ُد ي أِجاإنِّ

ال  َو  ماَر الَخ  لُّ ِح ساتَ ال یَ  ه اِلشایاِء ن هاِذ َع  ُع رَّ َو تَ یَ  ه رِ ي کُ فِ  كُّ ي ال أُش الذَّ  َب اِص النّ 
 َو  هادِ الَج  َو  جِّ الَح  َو  یاِم الصِّ  َو  کاِة الزَّ  َو  الِة الصَّ بِ  ُن هاَو تَ ال یَ  َو  ٍم سلِ ُم لِ  ماً رَه دِ  لُّ ِح ستَ یَ 

                                                           
، و ک ایة االثر ف  النص عل  اال ؤة االثنر  عشرر 211، ابن عقده کوف ، ص حه فضا ل امیرالؤؤمنین. 1

   319و مختطر البطا ر، حسن بن سلیؤا  بن محؤد حل ، ص حه  150ص حه عل  بن محؤد خزاز رازی، 
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هِ فِ  َو  هِ لّ لِ  یَن ِم سلِ الُم  َو  نیَن ؤمِ الُم  ِج واهِ َح بِ  ُم قُو یَ  هاذا  َم ِلا هاذا َو  یاَف کَ عالی فَ تَ  ي اللَّ
د َقا َو  وٌن خازُ مَ  ٌف غَلامُ  باٌب  َو  وٌن کنُ مَ  رٌّ ِس  َو ُه  َو  ٌن باِق  هذا أمٌر لِ  اهیُم یا إبر : قاَل فَ 

اهَ  إنَّ  َو  َك أصحابِ  َو  َك ن أمثالِ مِ  ثیرٍ لی کَ َع  َو  یَك لَ ي َع ِ  ُخ  ن أن م یاأذَ َلا جالَّ َو زَّ َع  اللَّ
اهِ  وِل ُس رَ  بَن ایَ  لُت قُ  هُ أهلُ  َو ُه  َو  هُ لُ ِم حتَ ن یَ إلی مَ  إاّل  هُ یبُ َغ  ه َو رُّ ِس  َج خُر یَ  ا اللَّ اهِ  ي َو إنِّ  اللَّ
 م أناَت َعانَ  یا إباراهیُم قاَل فَ  ٍب ناِص ال بِ  َو  ٍد عانِ ُم بِ  سُت لَ  م َو کُ ن أسرارِ مِ  ٌل مِّ َح تَ ُم لَ 
أو  ٌل رَسامُ  يٌّ بِ أو نَ  ٌب رَّ َق مُ  ٌك لَ  مَ إاّل  هُ لُ ِم حتَ یَ ال  ٌب صَع ستَ مُ  عٌب نا َص لُم ن عِ لِک  َو  َك ذلِ کَ 
هُ  َن َح امتَ  ٌن ؤمِ مُ  ال فَ  هُ لَ  ن ال تقی َ مَ  نا َو آباهِ  یِن دِ  یننا َو ن دِ مِ   َ یَّ قِ التَّ  أنَّ  َو  ْلیماِن لِ  هُ لبَ قَ  اللَّ

 إنَّ  یاا إباراهیُم  قاً صادِ  نُت کُ لَ  الِة الصَّ  ِك تارِ کَ  ِ  قیَّ التَّ  َك تارِ  إنَّ  لُت و قُ لَ  یا إبراهیُم  هُ لَ  دیَن 
ال  َو  ٌل رَسامُ  يٌّ ِباال نَ  َو  ٌب رَّ َقامُ  ٌك َلامَ  هُ لُ ِم حتَ یَ نا ما ال لِم عِ  ِن باِق  نا َو رِّ ِس  ا َو دیثنِ ن َح مِ 
هُ  ن شاءَ مَ  قاَل  إذاً  هُ لُ ِم حتَ ن یَ َم فَ  والَي مَ  دي َو یّ یا َس  لُت قُ  ٌن َح متَ مُ  ٌن ؤمِ مُ  ئنا أال ِش  َو  اللَّ
هُ  هُ نا أذاقَ رَّ ِس  ن أذاَع أال مَ  الثاً ا ثَ نّ مِ  یَس لَ فَ  هِ  إلی أهلِ نا إاّل رَّ ِس  ن أذاَع مَ   دیاِد الَح  رَّ َح  اللَّ
هِ  لِم ي عِ فِ  وناً خزُ مَ  ناً باِق  لماً ني عِ ألتَ ذ ما َس ُخ  یا إبراهیُم  قاَل  مَّ ثُ  اتَ  اللَّ باا ذي َح عالی الَّ

هُ  هاذه  أرَ قَ  مَّ ثُ ؤمنیَن الُم أمیرَ  هُ یَّ ِص َو  هُ ولُ ُس رَ  هِ با بِ َح  َو هولَ ُس رَ  هِ بِ  هُ اللُ َج  لَّ َج  اللَّ
َح  عاِلُم اْلَغْیِب َفال ُیْظِهُر َعلیاآلی  

َ
یا  َك یَح َو  1ِمْن َرُسوٍل  دًا ِإالَّ َمِن اْرَتضیَغْیِبِه أ

أباي  باِن  لِي َع  نیَن ؤمِ الُم والنا أمیرِ مَ  ِ  یَع ن ِش مِ  نیَن ؤمِ الُم  ِن ي َع نِ ألتَ د َس قَ  َك إنَّ  راهیُم إب
هُ  قاَل  نان هاُه م مِ هِ ادِ بّ ُع  َو  ِ  بَ اِص النّ  ادِ ّه زُ  نَع  َو قالٍب   َو َقِدْمنا ِإلی لَّ َج َو زَّ َع  اللَّ

هُ  نا قاَل هاُه  نمِ  َو  2َهباًء َمْنُثوراً  ِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناهَع  ما عاِمَلاٌ   لَّ َجاَو زَّ َع  اللَّ
نا غِض لی بُ َع  َل بِ د ُج قَ  ٌب اِص هذا النّ  َو  3ِمْن َعْیٍن آِنَیٍ   نارًا حاِمَیً  ُتْسقی ناِصَبٌ  َتْصلی

                                                           
 17و 11. سوره جن آیه 1
 13. سوره فرقا  آیه 2
 5تا  3.سوره غاشیة آیه 3
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اي أمَ نِ بَ  َو  ی َ عاوِ مُ   َ الفَ ِخ  ُت ثبِ یُ  َو ؤمنیَن الُم أبینا أمیرِ   َ الفَ ِخ  ُل بِط یُ  نا َو ضلِ فَ  دِّ رَ  َو    َ یَّ
هِ   اءُ لَ ُخ  ُم ُه أنَّ  ُم زُع یَ  َو   َو  تاُل الَق  یهِ لَ َع  َب َج م َو یِه لَ َع  َج َر ن َخ مَ  أنَّ  ُم زُع یَ  َو  هِ ي أرِض فِ  اللَّ
إن کاان  َو  َب َلان َغ َما لاَف َخ  ةٌ َز جاهِ  الةَ الصَّ  ی أنَّ روِ یَ  َو  وراً زُ  َو  ذباً کِ  َك ي ذلِ ي فِ روِ یَ 

علای  َج َر َخا جیااً خارِ  کاَن علٍي  بَن  سیَن الُح  اإلماَم  ی أنَّ روِ یَ  َو  ماً ظالِ  جیاً خارِ 
 هِ ماِلا کاةَ زَ  َع دفَ أن یَ  ٍم سلِ مُ  لِّ لی کُ َع  ُب ِج یَ  هُ أنَّ  ُم زُع یَ  َو   ُ عنَ ما اللَّ یِه لَ َع  عاوی َ بن مُ  زیَد یَ 

اهاذا کُ  یا إباراهیُم  ماً ظال إن کاَن  َو  لطاِن إلی السُّ  اهِ َلاَع  دٌّ رَ  هُ لُّ ی َلاَع  َو  لَّ َجاَو زَّ َع  ی اللَّ
اهِ  بحاَن ُساهِ ولِ ُس رَ  اهِ َلاوا َع َر افَتا ِد َقا اللَّ  وِل ُسای رَ َلاوا َع ُلاوَّ َق تَ  َو  َب ِذ الَکا ی اللَّ

هِ  هَ خالَ  َو  َل الباِق اللَّ  َك َلا نَّ َح شرَ َِل  ه یا إبراهیُم  اءَ لَ ُخ  َو  هُ ولَ ُس  وا رَ خالَ  َو   وا اللَّ
هِ  تاِب ن کِ هذا مِ  ن ِما رفااً َح  دَّ ن رَ َما َو  راراً ِفا نهُ ال مِ  َو  ه إنکاراً لَ  وَن یُع ِط ستَ یَ ي ال ِذ الَّ  اللَّ

هِ  تاِب کِ  هِ  وِل ُس رَ  بَن ایَ  لُت ُق فَ  هِ ولِ ُس رَ  َو  هّ اللّ بِ  َر َ  د کَ َق فَ  اللَّ  تاِب ي کِ فِ  َك ألتُ ي َس ِذ الَّ  إنَّ  اللَّ
هِ   ِب اِص ه النّ وِّ ُد َع  أمرِ  َو المؤمنیَن یرِ مِ أ ِ  یَع ِش  ي أمرِ ي فِ نِ ألتَ ي َس ِذ ا الَّ م هَذ َع نَ  قاَل  اللَّ

هِ  تاِب ي کِ فِ  هِ  وِل ُس رَ  بَن ایَ  لُت قُ  لَّ َج َو زَّ َع  اللَّ  تاِب ي کِ فِ  هِ ینِ َع م هذا بِ َع نَ  قاَل  هِ ینِ َع هذا بِ  اللَّ
هِ  ا یا یاٍد ِم َح  یٍم ِکان َح ِما یٌل نزِ تَ  هِ لِ  ن َخ ال مِ  َو  یهِ َد یَ  یِن ن بَ مِ  ُل الباِق  یهِ أتِ ي ال یَ ِذ الَّ  اللَّ

اَك  ه اآلی َ أ هِذ اقرَ  إبراهیٌم  بَّ َماَم ِإنَّ َر ْثِم َو اْلَ واِحَش ِإالَّ اللَّ ِذیَن َیْجَتِنُبوَن َکباِهَر اإْلِ الَّ
ْرِض 

َ
ُکْم ِمَن اِْل

َ
ْنَشأ

َ
ْعَلُم ِبُکْم ِإْذ أ

َ
 لُت قُ  ه اِلرُض ي ما هِذ دِر أ تَ  1واِسُع اْلَمْغِ َرِة ُهَو أ

هَ  م أنَّ علَ إ ال قاَل   راتاً فُ  الالً زُ  ذباً َع  اً یها ماءفِ  َر َج فَ  َو  ةً رَ قاهِ   ً بَ یِّ َق  أرضاً  َف لَ َخ  لَّ َج َو زَّ َع  اللَّ
 اٍم أیّ   َ بَع َس  الماءَ  َك یها ذلِ لَ أجری َع تها فَ لَ بِ َق فَ  یِت البَ  نا أهَل تَ الیَ یها وِ لَ َع  َض رَ َع فَ  غاً ساهِ 

ا َك ذلِ  ِة  َو ن َص مِ  َذ أَخ فَ  ابِع الّس  عَد بَ  الماءَ  َك نها ذلِ َع  َب َض نَ  مَّ ثُ   هُ َلاَع َج فَ  ینااً ِق  یِن الطِّ
ناا یبّ ِح مُ  نا َو تَ یَع ِشا ناهُ مِ  َف لَ َخ فَ  یَن الطِّ  َك ذلِ  ث َل  هُ اللُ َج  لَّ َج  َذ أَخ  مَّ ثُ ِ  َم اِلهِ  َن قی

                                                           
 31. سوره  جا آیه 1
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 واءٌ َس  حُن نَ  م َو م أنتُ نتُ کُ نا لَ تَ ینَ ِق  َك رَ ما تَ کَ  م یا إبراهیُم کُ تَ ینَ ِق  َك رَ و تَ لَ نا فَ تِ ینَ ِق  ضِل ن فَ مِ 
هِ  وِل ُس رَ  بَن ایَ  لُت قُ   بَن ایَ  لُت ا قُ نتَ ینَ ج ِق مَز م یَ لَ  م َو کُ تَ ینَ ِق  َج َز نا قال مَ تِ ینَ ِط بِ  َع نَ ما َص  اللَّ
هِ  ِل سُو رَ  هُ  َف لَ َخ  نا قاَل تَ ینَ ِق  َج َز ذا مَ مابِ  َو  اللَّ   ً نَ نتِ مُ  بیث ً َخ   ً بَخ َس  أرضاً  أیضاً  لَّ َج َو زَّ َع  اللَّ
ایهاا َج لَ َع  َض رَ َعا مَّ ُثا ناً آِسا حااً مالِ  أجاجااً  اً فیهاا مااء َر َج فَ  َو    َ الَیاوِ  هُ ُتاَم َظ ت َع لَّ

 َك ذِلا َب َضانَ  مَّ ثُ  اٍم أیّ   َ بَع یها َس لَ َع  الماءَ  َك أجری ذلِ  لها َو قبَ م تَ لَ فَ المؤمنیَن أمیرِ 
 َو   رِ الکُ  أهم َ  نهُ مِ  َف لَ َخ  َو  بیِ  الَخ  ِن نتِ الُم  یِن الطِّ  َك ذلِ  ِة ورَ ُد ن کُ مِ  َذ أَخ  مَّ نها ثُ َع  الماءَ 

م ُه تَ قیَنا َك رَ و َتاَلا م َو کُ تِ ینَ ِط بِ  هُ َج َز َم فَ  یِن الطِّ  َك ذلِ  ِ  یَّ قِ إلی بَ  َد َم َع  مَّ ثُ  ِة رَ َج الَ   َو  غاِة الطُّ 
 ٍد إلی أَح  وا أمان ً ال أدَّ  َو  حاً صالِ  مالً َع  وا أبداً لُ ِم م ما َع کُ تِ ینَ ِط ج بِ مَز م یَ لَ  َو  هِ لی حالِ َع 
ازَ ال  وا َو لَّ َص ال  وا َو صامُ ال  َو  یِن تَ هاَد وا الشَّ ُد ِه َش ال  َو  اَح ال  وا َو کَّ ي م ِفاوکُ ُه بَ َشاال  وا َو جَّ

ي ِفا  ً نَ َساَح  ورةً ری ُصاأن َیا ِن ؤمِ ی الُم لَ َع  أعظَم  ءٌ يَش  یَس لَ  یا إبراهیُم  أیضاً  رِ َو الصُّ 
هِ  ن أعداِء مِ  و  ُد َع   َو  ِن ؤمِ الُم  یِن ن ِق مِ  ةَ ورَ الصُّ  لَك تِ  أنَّ  ُم علَ یَ ال  ُن ؤمِ الُم  َو  لَّ َج َو زَّ َع  اللَّ
 نا َو تِ یَع ن ِشاراه مِ ما تَ ي فَ انِ الثّ  الماِء  َو  ِل اِلّو  الماِء بِ  تاَن ینَ الطِّ  َج َز مَ  مَّ ثُ  یا إبراهیُم  هِ زاِج مِ 
 َو  کااٍة زَ  َو  یاٍم ِصا َو  الٍة َصا رِك تَ  َو  مرٍ َخ  رِب ُش  َو  ٍ  یانَ ِخ  َو  ٍ  واَق لَ  نا َو زِ  با َو ن ِر ینا مِ بِّ ِح مُ 

ما  َو  هِ تِ ینَ ِط بِ  َج َز ي مَ ِذ الَّ  هِ زاِج مِ  َو  هِ نِخ ِس  َو  ِب اِص لنّ نا اوِّ ُد ن َع ها مِ لُّ ي کُ ِه فَ  هادٍ َج  َو  ج  َح 
اَلاَع  ِ  بَ واَظ الُم  َو  ِة باَد الِع  َو  هِد الزُّ  َن مِ  ِب اِص النّ  وِّ ُد ا الَع ي هَذ فِ  هُ أیتَ رَ   أداِء  َو  الِة ی الصَّ

اکُ  َك ذلِ َفا یارِ الَخ  َو  رِّ الِبا أعمااِل  َو  هادِ الَج  َو  جَّ الَح  َو  وِم الصَّ  َو  کاِة الزَّ   یِن ن ِقاِما هُ لُّ
اهِ َلاَع  ِب اِص النّ  أعماُل  َو  ِن ؤمِ الُم  أعماُل  َض رِ إذا ُع فَ  هِ زاِج مِ  َو  هِ نِخ ِس  َو  ِن ؤمِ الُم   ی اللَّ

هُ  قوُل یَ    ااِع ارتِ  ي َو الِلاَج  ي َو تِ زَّ عِ  َو  ُم ال أظلَ  ٌف نِص مُ  َو  ال أجوُر  دٌل ا َع أنَ  لَّ َج َو زَّ َع  اللَّ
ه هاِذ  ،هِ زاِجامِ  َو  هِ یِناِق  َو  ِب اِصاالنّ  نِخ ن ِسامِ  ٍب کَ رتَ مُ  نٍب َذ بِ  ناً ؤمِ مُ  ُم ي ما أظلَ کانِ مَ 

 َن ت مِ کانَ  تيالَّ  دی ُ الرَّ  اِلعماُل  َو  هِ زاِج مِ  َو  ِن ؤمِ الُم  یِن ن ِق ها مِ لُّ کُ   ُ َح الِ الّص  اِلعماُل 
هُ  ُم لزِ یُ  َو  ِب اِص النّ  وِّ ُد الَع  یِن ن ِق مِ  ِن ؤمِ الُم   هِ صلِ ن أمِ  َو م ما ُه نُه مِ  ٍد واِح  لَّ عالی کُ تَ  اللَّ

 ُم ناا یاا إباراهیری هاُه َتام أ فَ ِه لِّ کُ  ِف الهِ الَخ  َن ه مِ بادِ ِع بِ  ُم أعلَ  َو ُه  َو  هِ تِ ینَ ِق  ه َو رِ وَه َج  َو 
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ُخَذ ِإالَّ مَ أرَ قَ  مَّ ثُ  دواناً أو ُع  وراً أو َج  لماً ُظ 
ْ
ْن َنأ

َ
ِه أ  ْن َوَجْدنا َمتاَعنا ِعْنَدهَمعاَذ اللَّ

ا ِإذًا َلظاِلُموَن  ها أ لِّ کُ  لداِن ي البُ ها فِ عاُع أ ُش َد بَ ت فَ َع لَ إذا َق  مَس الشَّ  إنَّ  یا إبراهیُم  1ِإنَّ
 َو  ِق شارِ ي الَم نیا ِفاي الادُّ ِفا ُغ بُلاها یَ عاُع ُشا ،هابِ  ٌل ِص تَّ مُ  َو أم ُه  ِ  رَص الُق  َن مِ  ٌن باهِ  َو ُه 

لای بَ  لاُت قُ  َك ذلِ کَ  َك ذلِ  یَس یها أ لَ لَ إ ُع رِج یَ  َو  عاُع الشُّ  وُد ُع ت یَ ی إذا غابَ تّ َح  ِب غرِ الَم 
هِ  سوِل رَ  بَن ایَ   إذا کاَن ه فَ رِ نُص ُع  ه َو رِ وَه َج  َو  هِ إلی أصلِ  ُع رِج یَ  ٍء يَش  لُّ کُ  َك ذلِ کَ فَ  قاَل  اللَّ
هُ  ُع نزِ یَ  ِ  یامَ القِ  وُم یَ   ه َو َتاینَ ِق  ه َو زاَجامِ  َو  ِن ؤمِ الُما نَخ ِس  ِب اِص النّ  وِّ ُد الَع  َن عالی مِ تَ  اللَّ

هُ  ُع نزِ یَ  َو  ِن ؤمِ ی الُم ه إلَ دُّ رُ یَ  َو  ِ  َح الِ الّص  هِ أعمالِ  میِع َج  َع ه مَ رَ نُص ُع  ه َو رَ وَه َج  عاالی تَ  اللَّ
 هِ أعماِلا یاِع ِم َج  َع ه مَ رَ نُص ُع  ه َو رَ وَه و َج  هُ تَ ینَ ِق  َو  هُ زاَج مِ  َو  ِب اِص النّ  نَخ ِس  ِن ؤمِ الُم  َن مِ 

 وُل ُقایَ  ه َو ت أساماُؤ َس دَّ َق تَ  َو  هُ اللُ َج  لَّ َج  نهُ مِ  دالً َع  ِب اِص ه إلی النّ دُّ رُ و یَ  ِ  دیَّ الرَّ  ِ  ئَ یِّ السَّ 
 هاأولی بِ  أنَت  َو  َك زاِج مِ  َو  َك ینِ ن ِق مِ   ُ بیثَ الَخ  ه اِلعماُل هِذ  یَك لَ َع  لَم ال ُظ  ِب اِص لنّ لِ 

 اْلَیاْوَم ُتْجازیها أولی بِ  َو ُه  َو  هِ زاِج مِ  َو  ِن ؤمِ الُم  یِن ن ِق مِ   ُ َح الِ الّص  ه اِلعماُل هِذ  َو 
یُع اْلِحساِب ُکلُّ َنْ ٍس ِبما َکَسَبْت ال ُظْلَم الْ  َه َسِر  َو  نا ظلماً ری هاُه تَ أ فَ  2َیْوَم ِإنَّ اللَّ

هِ  وِل ُس رَ  بَن اال یَ  لُت قُ  وراً َج   مَّ ُثا واضاحاً  ناً یِّ بَ  دالً َع  َو   ً لَ فاِض   ً َغ بالِ  کم ً ل أری ِح بَ  اللَّ
یُد  قاَل  اهِ  ساوِل رَ  ابَن لی یَ بَ  لُت قُ  ؟رآِن الُق  َن عنی مِ ا الَم َذ ي هفِ  یاناً بَ  َك أز أ قااَل  اللَّ

هُ  یَس لَ  بااُت  قوُل یَ  لَّ َج َو زَّ َع  اللَّ یِّ اْلَخِبیثاُت ِلْلَخِبیِثیَن َو اْلَخِبیُثاوَن ِلْلَخِبیثااِت َو الطَّ
یٌم  ا َیُقوُلوَن َلُهْم َمْغِ َرٌة َو ِرْزٌق َکِر ُؤَن ِممَّ ولِئَك ُمَبرَّ

ُ
باِت أ یِّ ُبوَن ِللطَّ یِّ ِبیَن َو الطَّ یِّ  َو  3ِللطَّ

ِذیَن َکَ ُروا ِإلی لَّ َج َو زَّ َع  قاَل  اِب َو  َو الَّ یِّ ُه اْلَخِبیَ  ِمَن الطَّ َم ُیْحَشُروَن ِلَیِمیَز اللَّ َجَهنَّ
َم  َیْجَعَل اْلَخِبیَ  َبْعَضُه َعلی ولِئاَك ُهاُم  َبْعٍض َفَیْرُکَمُه َجِمیعًا َفَیْجَعَلاُه ِفاي َجَهانَّ

ُ
أ
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هِ  بحاَن ُس  لُت ُق فَ  1اْلخاِسُروَن  ماا أعمای  َو  هُ َماِه ن فَ َمالِ  َك ذلِ  َُ ما أوَض  ظیِم لَع ا اللَّ
هُ  ن هذا قاَل مِ  إبراهیُم یا قاَل فَ  هِ تِ فَ عرِ ن مَ َع  ِس نکُو الَم  لِف لَخ ا اهَذ  لوَب قُ   عالیتَ  اللَّ

َضلُّ َسِبیاًل 
َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
هُ  َي ِض ما رَ  2ِإْن ُهْم ِإالَّ َکاِْل  رِ یِم الَح بِ  مُه َه بِّ َش عالی أن یُ تَ  اللَّ

َضلُّ َسِبیاًل  قاَل م فَ ُه ی زاَد تّ َح  وابِّ الدَّ  َو  الِب الِک  َو  رِ َق البَ  َو 
َ
 قاَل  یا إبراهیُم  َبْل ُهْم أ

هُ   ِمُلوا ِماْن َعَماٍل َفَجَعْلنااهما َع  َو َقِدْمنا ِإلی ِ  بَ اِص نا النّ ي أعداهِ ه فِ کرُ ذِ  لَّ َج َو زَّ َع  اللَّ
ُهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعاً َیْحَس  جلو قال عزو  3َمْنُثوراً َهباًء  نَّ

َ
 هُ اللُ َج  لَّ َج  قاَل  َو  4ُبوَن أ

ُهْم َعلی نَّ
َ
ُهْم ُهُم اْلکاِذُبوَن َشْي  َیْحَسُبوَن أ ال ِإنَّ

َ
اِذیَن  زَّ َعا َو  لَّ َجا قاَل  َو  5ٍء أ َو الَّ

ی ْمآُن ماًء َحتَّ ْعماُلُهْم َکَسراٍب ِبِقیَعٍ  َیْحَسُبُه الظَّ
َ
 6َشاْیئاً  ه َلْم َیِجْدهِإذا جاءَ  َکَ ُروا أ

 مَّ ُثا یئاً ده َشاِجام یَ ه لَ ی إذا جاءَ تّ َح   ً َع نافِ  هِ لِ َم ن َع مِ  َم دَّ ما قَ  ُب حَس یَ  ُب اِص النّ  َك ذلِ کَ 
ْو َکُظُلم َر آَخ  الً ثَ مَ  َب رَ َض 

َ
ي  َیْغشاهأ َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِماْن َفْوِقاِه  اٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّ

ْخَرَج یَ َسحاٌب ُظُلماٌت َبْعُضه
َ
َلْم َیَکْد َیراها َو َماْن َلاْم َیْجَعاِل  َدها َفْوَق َبْعٍض ِإذا أ

ُه َلُه ُنورًا َفما َلُه ِمْن ُنورٍ  یُد  یا إبراهیُم قاَل  مَّ ثُ  7اللَّ  رآِن الُق  َن عنی مِ ا الَم َذ ي هفِ  َك أز
هِ  سوِل رَ  ابَن لی یَ بَ  لُت قُ  هُ  قاَل قاَل  اللَّ ُل اللَّ  عالیتَ  اللَّ ئاِتِهْم َحَساناٍت َو ُیَبدِّ ُه َسایِّ
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ُه َغُ ورًا َرِحیماً  هُ  ُل دِّ بَ یُ  1کاَن اللَّ  ئاٍت یِّ نا َساأعداهِ  ناِت َس َح  َو  سناٍت نا َح تِ یَع ِش  ئاِت یِّ َس  اللَّ
ُه  یُد َیْ َعُل اللَّ َب ِلُحْکِمهِ  ما َیشاُء و َیْحُکُم ما ُیِر ا هِ ضاهِ َق لِ  ال رادَّ  َو  ال ُمَعقِّ ا ال ُیْساَئُل َعمَّ

هِ  لِم عِ  ِن ن باِق مِ  هذا یا إبراهیُم  2َیْ َعُل َو ُهْم ُیْسَئُلوَن   وِن خازُ ه الَم رِّ ن ِس مِ  َو  وِن کنُ الَم  اللَّ
اهِ  سوِل رَ  ابَن لی یَ بَ  لُت قُ  دورِ ي الصُّ فِ  شیئاً  ِن باِق ا الن هَذ مِ  َك ال أزیُد أ قااَل قااَل  اللَّ

ِبُعوا َس  ِذیَن آَمُنوا اتَّ ِذیَن َکَ ُروا ِللَّ ِبیَلنا َو ْلَنْحِماْل َخطایااُکْم َو ماا ُهاْم ِبحااِمِلیَن ِماْن الَّ
ْثقاِلِهْم َو َلُیْسَئُلنَّ َیْوَم َخطایاُهْم ِمْن َشْي 

َ
ْثقااًل َمَع أ

َ
ْثقاَلُهْم َو أ

َ
ٍء ِإنَُّهْم َلکاِذُبوَن َو َلَیْحِمُلنَّ أ

ا کاُنوا َیْ َتُروَن  هِ  َو  3اْلِقیاَمِ  َعمَّ ا رِ فاِق  اإلصباِح  ِف فالِ  َو  ُه إاّل  لهَ ي ال إِذ الَّ  اللَّ  َو  ماواِت السَّ
هُ  َو  دِق الصِّ بِ  َك أتُ أنبَ  َو  فِّ الَح بِ  َك رتُ د أخبَ َق لَ  اِلرِض   4.ُم أحکَ  َو  ُم أعلَ  اللَّ

عررض کرردن ای پسرر رسرول ابو اسحاق لیث  گویرد بره حضررت امران براقر  ترجمه:
عرفت به کؤرال رسرید در م اگربه من خبر بده از مؤمن از شیعه امیرالؤؤمنینخدا

عررض کرردن:  ،؟ فرمرود:  رهکنردم عرض کردن: لواط  ،؟ حضرت فرمود:  هکندم آیا ز ا 
؟ کنردم گ تا: اصرال  گنراه   ، وشد؟ فرمود:  هگ تا: شراب م  ،فرمود:  ه کندم دزدی 

کرردن  راوی گوید: از این کالن حضررت متحیرر شردن و بسریار تعجرب ،حضرت فرمود:  ه
  و دوسرتامن کسرا   از شریعیا  امیرالؤرؤمنینردن: ای پسر رسول خداعرض ک

و  شو دم و مرتکب لواط  کنندم  د و ز ا خوردم  وشند و ربا ا که شراب م ینبشؤا را م 
شؤار د ترا حردی کره بررادر  ؤاز و زکات و روزه و حج و جهاد و کارهای خوب را سب  م 

این امرر  ،کندؤ ورده   یاز برادرش را برآ طلبد ول  اومؤمنش برای  یاز کؤ  از او کؤ  م 

                                                           
 78. سوره فرقا  آیه 1
 13. سوره ا بیاء آیه 2
 23و  21. سوره عنکبوت آیه 3
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؟ راوی گویررد برره ایررن صررورت اسررت چررراو ت ای پسررر رسررول خررداچگو رره اسرر
اسحاق آیا غیر از این میالب چیزی دیگری هرا ه و فرمود د: ای ابا کردؤ تبسحضرت

بینا که  اصرب  و دشرؤن شرؤا و من م هست؟ عرض کردن: بله ای پسر رسول خدا
و  کنردم و تقوا پیشره  کندم هل بیت که شک  در ک رش  دارن از تؤان این گناها  دوری ا

شؤارد و درهؤ  که بررای مسرلؤا   دیگرر باشرد را بررای خرود حرالل شراب را حالل  ؤ 
شؤارد و برای خردا و در راه خردا و  ؤاز و زکات و روزه و حج و جهاد را سب   ؤ دا د  ؤ 

و چررا ایرن گو ره  باشدم این میلب چگو ه  ،کندم منین را برآورده حوا ج مسلؤا ا  و مؤ
که سری است پنها  شرده و براب  است؟ حضرت فرمود: ای ابراهیا این میلب باطن  دارد 

و خداو رد   ر  ما ردهاست بسته شده و مح و  که بر بسیاری از امثال ترو و اصرحابت مخ
و اهرل  کندم ر برای کس  که آ  را تحؤل عزوجل اجازه  داده است که سّر آ  بیا  شود مگ

به خدا قسرا مرن اسررار شرؤا اهرل بیرت را آ  است عرض کردن ای پسر رسول خدا
و معا د و  اصب   یستا حضرت فرمود: ای ابراهیا بله تو ایرن چنرین هسرت   کنام تحؤل 

که خداو د  ول  علا ما بسیار دشوار است که آ  را جز فرشته مقرب یا پیامبر مرسل یا مؤمن 
ماست و هرک   و تقیه از دین ما و دین پدرا  ،کندؤ قلبش را به ایؤا  آزموده است تحؤل  

ما ند کس  است  کندم ترک  بگویا کس  که تقیه را براهیا اگرکه تقیه  دارد دین  دارد ای ا
باطن علا  ای ابراهیا بعض  از احادیس ما و اسرار ما و ،انراست گ ته کندم را ترک  که  ؤاز

ما اهل بیت را حت  فرشته مقرب و پیامبر مرسل و مرؤمن  کره خداو رد قلربش را بره ایؤرا  
عرض کردن ای آقا و موالی من پر  در ایرن صرورت چره  کندؤ آزموده است ها تحؤل  

گراه براش هررک  کندم کس  آ  را تحؤل  ؟ فرمود: هرک  که خدا بخواهد و ما بخواهیا آ
ش گوید و آشکار کند از ما  یست و حضرت این را سره مرتبره فرمود رد سّر ما را به غیر اهل

گاه باش هرک  سّر ما را آشکار کند خداو د تیزی آهن را به او بچشا د سپ  فرمود:  بگیرر آ
جواب سؤالت را  که علؤ  باطن و مح و  است در علا خداو د متعرال کره خداو رد جرل 
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بخشرید را بره وصریش امیرالؤرؤمنین بخشید و پیرامبر آ جالله آ  را به پیامبرش
داننده غیاب اسات و هایچ کاس را از غیابش مطلاع سپ  این آیه را قرا ت فرمود د: 

وای بر تو ای ابرراهیا ترو از مرن دربراره  ،1سازد مگر آن پیامبری را که خود خواهدنمی
و از زاهردا  و عبرادت کننردگا  شیعیا  موالیؤا  امیرالؤرؤمنین علر  برن ابر  طالرب

و آن اعماالی کاه از هؤین جاست که خداو رد عزوجرل فرمروده:  ،اصبیا  سؤال کردی 
و از هؤرین  2ذرات پراکناده در هاوا قارار دادیام انجام داده بودند را آوردیام و آن را 

اناد )و ساودی نصیبشاان اند و خسته شادهعمل کرده: فرمایدم جاست که خداو د 
ای بسایار داغ باه آناان ردناد و از چشامهگنگشته است( و در آتاش ساوزان وارد مای

و این  اصب  بر بغض داشتن  سبت به ما و رد کرد  فضیلت مرا خلرق شرده  3نوشانندمی
و خالفت معاویه و بن  امیه را ثابت  کندم را باطل است و خالفت پدر ما امیرالؤؤمنین

کره  کنردم و گؤرا  جا شینا  خداو د بر روی زمین هسرتند  آ هاکه  کندم و گؤا   کندم 
خروج کند قتلش واجب است و دربراره ایرن میلرب روایرات دروغ و فریرب  آ هاهرک  بر 

که  ؤاز خوا د  پشرت سرر هررک  کره غالرب شرد و  کندم و روایت  کندم دهنده جعل 
و روایرت حکومت را در دست گرفت جایز است اگر چه که از روی ظلا خروج کرده باشد 

معاویره کره لعنرت  خارج  بوده )یعن ( برر یزیرد پسرربن عل که امان حسین  کندم 
بر هر مسرلؤا   واجرب اسرت کره زکرات  کندم خداو د بر هر دو باد خروج کرده و گؤا  

رّد برر  هرااینای ابرراهیا تؤران  ،مالش را به سلیا  بپردازد اگر چه که آ  سلیا  ظالا باشد
ر خداو د دروغ بستند و به پیرامبر باطرل سبحا  الله به تحقیق که ب ،خداو د و رسول اوست

                                                           
 17و  11. سوره جن آیه 1
  13. سوره فرقا  آیه 2
  5تا  3شیة آیه . سوره غا3
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 سبت داد د و با خداو د و رسولش و جا شینا ش مخال ت کرد د ای ابراهیا ایرن میلرب را 
توا ند آ  را منکر شو د یرا از آ  فررار کننرد و هرر که  ؤ  کنام از کتاب خدا برایت روشن 

عررض کرردن ای  ه اسرت،ه خداو د و رسولش کافر شدک  حرف  از کتاب خدا را رّد کند ب
دربراره  بله آ چه :ؤال کردن در کتاب خدا است؟ فرموداز شؤا س آ چهپسر رسول خدا

ش سؤال کرردی در کتراب خداو رد عزوجرل و درباره دشؤنا   اصبیشیعیا  امیرالؤمنین
فرمرود:  باشدم دقیقا هؤین میلب در قرآ  عرض کردن ای پسر رسول خدا باشدم 

سرر سرراغ آ  رو و از پشرت  ب در کتاب خدا که هریچ براطل  از پریشلبله دقیقا هؤین می
ای ابرراهیا ایرن آیره را بخروا :  ،و از  زد حکیا حؤید  ازل شرده اسرت وجرود دارد آیدؤ  

جاز گناهاان صاغیره )کاه  کننادمیکسانی که از گناهان بزرس و اعمال زشت دوری 
او نسبت باه شاما از  باشدمی( آمرزش پروردگار تو گسترده شوندمیگاهی مرتکب آن 

یاد گاه تر است از آن هنگام که شاما را از زماین آفر دا ر  ایرن زمرین آیرا مر  1همه آ
صاف چیست؟ عرض کردن  ه فرمود: بدا  خداو د عزوجل زمین  پاک و طاهر آفرید و آب  

را بر آ  زمین عرضه کرد و او پ  والیت ما اهل بیت گوارا بر آ  جاری ساختو زالل و 
 ه ت روز بر روی آ  زمین جاری کرددر  تیجه خداو د آ  آب را  ها والیت ما را قبول  ؤود

طین  گرفت و آ  را طین  ،سپ  بعد از روز ه تا آب را از زمین گرفت و از برگزیده آ  طین
سپ  خداو د عزوجل باق  ما ده آ  طین را گرفت و از باق  ما ده طینرت قرار داد ا ؤه

حبین ما را خلق کرد ای ابراهیا اگر خداو د هؤا یور که طینت ما را رها کررد شعییا  و م ،ما
عررض کرردن ای پسرر رسرول  ،مرا و شرؤا مسراوی برودیا کرردم طینت شؤا را هرا رهرا 

خدا با طینت ما چه کرد؟ فرمود: طینت شؤا را مخلروط کررد ولر  طینرت مرا را خدا

                                                           
  31. سوره  جا آیه 1
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ط کررد؟ فرمرود: خداو رد عزوجرل مخلوط  کرد عرض کردن طینت ما را با چه چیز مخلرو
هؤچنین زمین  شوره زار و خبیس و بدبو آفرید و آب  تلخ و شور و بدبو در آ  جاری ساخت 
و سپ  آ  آب را از آ  زمین گرفت و قسؤت تیره آ  طرین بردبو و خبیرس را برگزیرد و از آ  

مخلروط کررد فجور را آفرید و سپ  بقیه آ  طرین را برا طینرت شرؤا اماما  ک ر و طغیا  و 
 سراختؤ و آ  را با طینت شؤا مخلوط   کردم را به حال خود رها  آ هابنابراین اگر طینت 

گردا د د و شرهادت  د و اما ت  را به صاحب آ  بر ؤ دادؤ هیچ وقت کار صالح  ا جان  
 رد و دادؤ  رد و زکرات  خوا دؤ گرفتند و  ؤراز   د و روزه  ؤ دادؤ به توحید و رسالت  

ای ابراهیا هیچ چیز بزرگترر )و  شدؤ هایشا  ها ما ند شؤا  رفتند و حت  صورتحج  ؤ 
د ول  مؤمن صورت  زیبا در دشؤن  از دشؤنا  خدا ببین این کهمؤمن  یست از تر( بر سنگین

ب  با طینرت لوط شد  طینت  اصدا د که آ  صورت زیبا از طینت مؤمن و به خاطر مخ ؤ 
خداو د هر دو طینت را با آب اول و دون مخلوط کرد بنرابراین هرچره از  اوست ای ابراهیا و

رباخواری و ز ا و لواط و خیا ت و شراب خواری و ترک  ؤاز و روزه و زکات و حج و جهاد از 
که با طینت مؤمن  باشدم در واقع از دشؤن  اصب  و طینت او  بین م شیعیا  و محبین ما 

د و عبادت و مواظبت بر  ؤاز و ادای زکرات و روزه و حرج و مخلوط شده است و آ چه از زه
از طینت مؤمن  هااینواقع تؤان در  بین م جهاد و کارهای  ی  و خیر از این دشؤن  اصب  

برر   که با طینت  اصب  مخلوط گردیده است پ  زما   که اعؤال مرؤمن و  اصرب باشدم 
و منطف  کناؤ من عدل هستا جور  : فرمایدم خداو د عزوجل  گرددم خداو د عرضه 

بره خراطر  و بلندی جایگراها قسرا بره هریچ مرؤمن به عزت و جالل  کناؤ هستا ظلا  
ا طینرتش مخلروط شرده اسرت ظلرا بر و باشدم گناه  که از طینت  اصب  مرتکب شد  

کره مخلروط شرده اسرت و تؤران  باشردم تؤان این اعؤال صال  از طینت مؤمن  ،کناؤ  
و  باشدم در واقع از طینت دشؤن  اصب   باشدم ت و پست که از طرف مؤمن کارهای زش

که از اصل و جوهر و طینرت  کندم خداو د ها هر کدان از مؤمن و  اصب  را ملزن به کاری 
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خودش بوده است و او  سبت به تؤان مخلوقاتش به بندگا ش دا اتر است ای ابرراهیا آیرا در 
پنااه بار سپ  حضرت این آیه را ترالوت فرمود رد: ؟ بین م اینجا ظلا و جور و دشؤن  

یم در این صاورت  ایما از غیر کسی که در نزد او یافتهخدا اگر بخواهیم کاالیمان ر  بگیر
و  رور آ  در تؤران شرهرها  کنردم ای ابراهیا زما   که خورشید طلو   1ایمما ظلم کرده

به آ  متطل است؟ شرعا  خورشرید  آیا آ   ور از قرص خورشید جداست یا شودم پخش 
 ورش ها به سؤت او  شودم رسد تا وقت  که خورشید غایب در د یا به مشرق و مغرب م 

فرمرود: ،کردن بله ای پسر رسول خدا آیا میلب این چنین  یست؟ عرض گرددم باز 
ه بنابراین وقتر  کر گرددم پ  به هؤین صورت هر چیزی به اصل و جوهر و ریشه خود باز 

روز قیامت شود خداو د اصل و ریشه و طینت مرؤمن هؤرراه برا تؤران کارهرای صرال  را از 
گردا د و اصل و ریشه و طینت  اصب  هؤراه با تؤان کارهای و به مؤمن برم  گیردم  اصب  

گردا د و این به خاطر عدالت خداو رد جرّل و به  اصب  برم  گیردم بد و پست را از مؤمن 
 اصب  گوید: ظلؤ  بر تو  شده است چو  این اعؤال و به  باشدم اسؤا ه  جالله و تقدست

که مخلوط شده بود و تو به آ  سزاوارتری و این اعؤال صرال  و  باشدم خبیس از طینت تو 
اماروز هار که مخلوط شده بود و او به آ  سرزاوارتر اسرت  باشدم خوب از طینت مؤمن 

وجاود نادارد ت جزا داده شاود و اماروز ظلمای برای آن کاری که انجام داده اس کس
یع است عررض  بینر م جا ظلا و جوری  آیا در این 2همانا خداوند در حسابرسی سر

بلکه حکؤت  رسا نده  و با فضریلت و عردالت  روشرن و کردن:  ه ای پسر رسول خدا
عررض  رابیه از قرآ  بیشتر برایرت بگرویا؟بینا سپ  حضرت فرمود: آیا در این آشکار م 

زنهای خبی  : فرمایدؤ فرمود: آیا خداو د عزوجل  کردن: بله ای پسر رسول خدا

                                                           
  79. سوره یوسف آیه 1
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 اللسا  الناطق ف  سب الغاصب  ............................................................   284

باشند و زنهای پاک برای خبی  می هایبرای مردهای خبی  و مردهای خبی  برای زن
های نااروایی تباشند و پاکان از نسبپاک می های پاک و مردهای پاک برای زنهایمرد

 1آمرزش و روزی پر ارزشی است آنهامبراء هستند و برای  دهندمی آنهاکه ناپاکان به 
و کسانی که کافر شدند به جهنم روانه خواهند شد تا خدا ناپاکاان را از : فرمایدم و 

پاکان جدا کند و ناپاکان را روی یکدیکر گاذارد و هماه را انباشاته ساازد و یکجاا در 
یان کار واقعی هستند آنهاجهنم قرار دهد  ا سبحا  الله العویا چه قدر این پ  گ ت 2ز

خلقر  کره از معرفرت  قلروب ایرنمیلب برای کس  که آ  را ب هؤد روشن است و چه قدر 
حضرت فرمود: ای اباراهیم باه خااقر هماین اسات کاه  ا د  ابینا است،خداو د برگشته

پا بلکه گمراه آنها: فرمایدمیخداوند  خداوند متعاال  3ترندنیستند مگر مانند چهار
پا تشبیه کند بلکه در مورد  آنهاراضی نشده است که  را تنها به خر و گاو و سگ و چهار

پا گمراهبیشتر گ ته است و فرموده  آنها ای ابراهیا خداو د در مورد  ترندبلکه از چهار
و آن کارهایی که انجاام داده بودناد را آوردیام و آنارا دشؤنا   اصب  ما فرموده است: 

کاه کاار خاوب  کنندمیگمان و فرموده است:  4هوا قرار دادیم ذرات پخش شده در
گاه باشاید که کاری انجام داده کنندمیگمان و فرموده:  5دهندمیانجام   آنهاااند آ

و کسانی که کاافر شادند اعمالشاان مانناد سارابی و فرموده است:  6دروغ گویانند
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 آیادمیولی وقتی که به ساراغ آن پندارد است در یف کویر که انسان تشنه آن را آب می
آ  عؤل  که ا جان داده است  کندم و  اصب  ها این چنین است گؤا   1ابدیچیزی نمی

ابد و سپ  خداو د مثرال  یچیزی  ؤ  آیدم بخشد ول  وقت  به سراغ عؤلش به او   ع م 
یاای عمیاف و پهنااور کاه ماوج آنارادیگر زده اسرت:   یا همچون ظلماتی در یاف در

یف است ظلمتهایی است یکی  پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر فراز آن ابری تار
ممکن نیست آن را ببیند و پس از دیگری آن گونه که هر وقت دست خود را خارج کند 

سپ  حضرت فرمود: ای  2کسی که خدا نوری برای او قرار نداده نوری برای او نیست
  بیشرتر برایرت بگرویا؟ عررض کرردن بلره ای پسرر رسرول ابراهیا آیا در این رابیه از قررآ

را به خاوبی تبادیل  آنها هایخداوند بدی: فرمایدم فرمود: خداو د متعال خدا
 کندم های شیعیا  ما را به خوب  تبدیل بدی 3و خداوند آمرزنده و رحیم است کندمی

ا جان دهرد و بره هرچره  خدا هرچه خواهد کندم ی تبدیل دشؤنا  ما را به بدهای و خوب 
حکا خداو د را برگردا د یا قضاوت خداو رد  توا د ؤ و هیچ ک  کندم اراده کند حکا 

 4شوندمیسؤال  آنهاو  شودمیسؤال ن دهدمیخداوند از آنچه که انجام را رد کند 
 ست آیرا از ایرن براطن چیرزی درای ابراهیا این از باطن علا پنها  و سّر مح و  خداو د ا

کسانی کاه کاافر فرمود: ات اضافه  کنا؟ عرض کردن بله ای پسر رسول خداسینه
راه ما را پیروی کنید ما هم خطاها و اشتباهات بودند به کسانی که مؤمن بودند گ تند: 

یم ولی شما را به عهده می هیچ یف از خطاهای مؤمنین را به عهده نخواهناد  آنهاگیر

                                                           
  39. سوره  ور آیه 1
  48. سوره  ور آیه 2
  78سوره فرقا  آیه . 3
  13. سوره ا بیاء آیه 4



 اللسا  الناطق ف  سب الغاصب  ............................................................   281

قطعاا باار سانگین )گناهاان( خاویش را بار دوش  گرفت و یقینا دروغ گاو هساتند و
و بارهای سنگین دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خود باه دوش خواهناد  کشندمی

قسرا بره  1بستند سؤال خواهناد شادکشید و به یقین روز قیامت از تهمتهایی که می
حرق و و زمرین اسرت  ها اخدای  که غیر از او خدای   یست و شکافنده صب  و خالق آسؤ

 .تر استراست  را به تو خبر دادن و خداو د دا اتر و حاکا
نیُم ابُن االَمِ  ال اِجَرِة َلَیأُخَذنََّف فرمود د: به میثا تؤارامیرالؤؤمنین .57  الُعُتلُّ الزَّ

یادٍ   2ُعَبیُد الّلِه بِن ز
 د الله بن زیاد خواهد کشت.عبی کنیز زنا کارپسر  گردن کش زنا زادهتو را ترجمه: 

َض  َقاَل  .58 َماَمُه : اَعِليُّ ْبُن ُموَسی الرِّ
َ
یَنا َو َمَواِلیَنا أ ُمُه اْلَعاِلُم ِمْن ُمِحبِّ ْفَضُل َما ُیَقدِّ

َ
أ

یَنا ِماْن َیاِد  ْنَیا ِمْسِکینًا ِمْن ُمِحبِّ ْن ُیِغیَ  ِفي الدُّ
َ
ِه َو َمْسَکَنِتِه، أ ِلَیْوِم َفْقِره َو َفاَقِتِه، َو ُذلِّ

ِه َو ِلَرُسوِلِه، َیُقوُم ِمْن َقْبِره َو اْلَماَلِهَکُ  ُصُ وٌف ِماْن َشاِ یِر َقْباِره ِإَلای َناِصٍب َعُدو   ِللَّ
ْجِنَحاِتِهْم، َیُقوُلاوَن:

َ
ِه َفَیْحِمُلوَنُه َعَلای أ ِه ِمْن ِجَناِن اللَّ َمْرَحباًا ُقوَبااَك  َمْوِضِع َمَحلِّ

ْبَرا اْلِکاَلِب  َیا َداِفَع ُقوَباَك 
َ
ْخَیار رِ َعِن اِْل

َ
ِ  اِْل ِهمَّ

َ
ُب ِلَْل َها اْلُمَتَعصِّ یُّ

َ
 3.َو َیا أ

                                                           
  23و  21. سوره عنکبوت آیه 1
و روضة الواعوین و بطیرة الؤتعوین )ط ر القدیؤة(، محؤد بن احؤرد  71. اختطاص شیخ م ید ص حه 2

و اعالن الوری بأعالن الهدی )ط ر القدیؤة(، فضل بن حسن طبرس ،  100ص حه  1فتال  یشابوری، جلد 
و  05و رجرال کشر  صر حه  181ص حه  2و الخرا ج و الجرا  ، قیب الدین راو دی، جلد  271ص حه 

 ماده مثا. 271ص حه  1مجؤع البحرین، طریح ، جلد 
و االحتجاج عل  اهل اللجراج، احؤرد برن علر  طبرسر ،  358ص حه . ت سیر امان حسن عسکری3

تحق  التقدیا، عل  بن یرو    براط  و الطراط الؤستقیا ال  مس 448ص حه  1و جلد  29ص حه  2جلد 
  50ص حه  3بیاض  عامل ، جلد 
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فرمود: بهترین و با فضیلت ترین عؤل  که عرالا از حضرت عل  بن موس  الرضاترجمه: 
فرستد این است که در د یا  راتوا   از محبرین محبین و شیعیا  ما برای روز فقر و  یازش پیش م 

خیرزد در حرال  کره و رسول است  جات دهد، از قبر برمر  ما را از دست  اصب  که دشؤن خدا
هرا ا د و او را با بالا د به صف شدهمال که از کنار قبرش تا محل  که در بهشت برای او آماده کرده

ای کسی که ساگان را گویند: آفرین خوش به حالت، خوش به حالت، کنند و م خود حؤل م 
 غیرت و تعطب ورزیدی.که برای ا ؤه اخیار و ای کس  از نیکان دفع کرده و راندی

ِعِنایَن ...  به اشعس بن قی  فرمود د:امیرالؤؤمنین .59 ِه َو َلْعَناُ  الالَّ َعَلْیَك َلْعَنُ  اللَّ
 1... ُمَناِفٌف اْبُن َکاِفر اْبُن َحاِهٍك  َحاِهٌك 

 .ای منافق پسر کافربافنده پسر بافنده، لعنت خداو د و لعنت لعنت کنندگا  بر تو باد ای : ترجؤه
  اَظ لَ  بیاهِ ِِل  َو  هُ َلا عاَر اساتَ  َو ابن میثا بحرا   در مرورد ل رظ حا ر  گویرد: مؤلف گوید: 

 2.قِل الَع  قصاِن نُ   ُ نَّ َظ مَ  َی هِ  َو  ِ  یاکَ الِح بِ   ٌ عروفَ مَ  ةَ نَد کِ  نَّ ِِل  ِك الحاهِ 
عروفنرد و حضرت اشعس و پدرش را بافنده  امید چرا که قبیله کنرده بره بافنردگ  مترجمه: 

 باشد.شخص بافنده در معرض جهالت و  قطا  عقل م 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 12.  هج البالغة )صبح  صال (، ص حه 1
 221. اختیار مطباح السالکین، ابن میثا بحرا  ، ص حه 2
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 های اوالد و اصحاب اهمه معصومینسب

ُ ، َعن َفاِقَمَ  ابَنِ  الُحَسایِن  .1 َثتِني َفاِقَمُ  الَحَنِ یَّ ِد بِن الُ َراِت َقاَل: َحدَّ : َعن ُمَحمَّ
َبا َبکٍر َو ُعَمَر )َلَعَنُهَم  هانَّ أ

َ
ُهَماَکاَنت ُتبِغُض أ  1.ا اللُه( َو َتُسبُّ

حضرت فاقمه دختر حضرت امام  که :به من خبر داد فاطؤه حن یه :ویدمحؤد بن فرات گ
 .کردمیدو را سب  داشت و آنابوبکر و عمر)لعنهما الله( را مبغوض می همیشهحسین

در جنرگ وقت  که ابوموس  اشعری )لعنه الله( مردن را از یاری کرد  امیرالؤرؤمنین .2
ُ  الّناَس َعّنا ...:  به او فرمودداشت حضرت امان حسنین باز م ص  َفَو  ؟ِلَم ُتَثبِّ

ِه ما أردَنا إاّل  ٍء، َفقااَل: َیخااُف َعَلای َشايالُمؤِمنیَن  اإلصالَح، َو ال ِمثُل أمیرِ اللَّ
ي َو لِکنَّ الُمسَتشاَر مُ  َصَدقَت ِبأِبي أنَت  بِ َو أمِّ  َم َو َسلَّ يؤَتِمٌن، َسِمعُت ِمَن النَّ

 َسَتُکوُن ِفتَنٌ  القاِعُد فِیها َخیٌر ِمَن القاِهِم، َو القاِهُم َخیٌر ِماَن الماِشاِي، َو  آنهاَیُقوُل: 
ُه إخواناًا َو َحارَّ الماِشُي َخیٌر ِمَن الّراِکِب   َم َعَلیناا ِدماَءناا َو أمواَلنااَو َقد َجَعَلَنا اللَّ

هُ َفَغِضَب َعّماُر   2... َو َسبَّ
و  ره تنها اصالح اسرت  اقطد و هدف مبه خدا قسا  ،داریچرا مردن را از ما بازم  :جمهتر 

پدر و مادرن فدای تو  :ابوموس  )لعنه الله( گ ت ،ترسدبر چیزی م ما ند امیرالؤؤمنین
شرنیدن از را رعایت کنرد  باید اما ت شودم او مشورت ول  کس  که با  گوی م باد راست 

شخص  شسرته بهترر  ،ای خواهد شد که در آ  فتنهبه زودی فتنه»: ودفرمم که پیامبر
خداو رد  و «از ایستاده است و ایستاده بهتر از راه رو ده است و راه رو ده بهتر از سواره است

                                                           
  154ص حه  ، ابوالطالح حلب ،. تقریب الؤعارف1
  913ص حه  1جلد  ، ابو ابراهیا الثق   الکوف ،(ةالحدیث –. الغارات )ط 2
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غضبناک شد پس عمارو خو ها و اموال ما را بر ما حران کرده است .  ما را برادر قرار داده
 ... ه( را سب کرد)لعنه الل اشعری و ابوموسی

یااٍح َسأَل أب .3 و الُهَذیِل الَعالُف أبا الَحَسِن َعِليَّ بَن ِمیَثَم َرِحَمُه اللُه ِعنَد َعِلايِّ باِن ِر
لیُل َعلی أنَّ َعِلّیا کاَن أوَلی ِباإلماَمِ  ِمن أِبي َبکٍر )َلَعَنُه اللُه( َفقاَل َفقاَل َلُه َما الدَّ

لِیُل َعلی ذِلَك إجما اَن ِعناَد َوفااِة َرُساوِل کاُع أهِل الِقبَلِ  َعَلای أنَّ َعِلّیااَلُه الدَّ
)َلَعَنُه اللُه( َفقاَل َلاُه ُمؤِمنًا عاِلمًا کاِفیًا َو َلم َیجَمُعوا ِبذِلَك َعلی أِبي َبکٍر اللهِ 

ِمان  و الُهَذیِل َو َمن َلم َیجَمع َعَلیِه عافاَك اللُه قاَل َلُه أُبو الَحَسِن أَناا َو أساالِفيأب
و الُهَذیِل َفأنَت َو أصحاُبَك َضالٌل تاِهُهوٌن َقااَل َلاُه َو أصحاِبي اآلَن َفقاَل َلُه أبَقبُل 

باَب أُبو الَحَسِن َلیَس  طاَم  َجواُب َهَذا الَکالِم إالَّ السِّ  1.ُثمَّ اللِّ
 ایرن کرهابوالهذیل عالف در  زد عل  بن ریاح از عل  برن میرثا سرؤال کررد دلیرل  :ترجمه

عل  بن میثا جواب  ؟سزاوارتر بود به امامت از ابوبکر )لعنه الله( چیستحضرت عل 
ت رسرول در هنگران وفراحضررت علر  ایرن کرهداد دلیل آ  اجؤا  اهل قبله است بر 

ی ابروبکر )لعنره اللره( عالا و کاف  بود و اهل قبله بر چنرین چیرزی بررا ،مؤمنخدا
  بر ابوبکر اجؤا   کرده است خدا تو را عافیت چه کس :د ابوهذیل به او گ ت اجؤا   کرد

 ،ا د و اصرحابا کره اآل  هسرتندگ ت من و پیشینیا ا که قبال بودهعل  بن میثا به او  ؟دهد
 :ابوهذیل به او گ ت پ  تو و اصحابت گؤراه و سرگردا  هستید عل  بن میرثا بره او گ رت

 .اشدبمی و سپس لطمه و کتف تنها سب و دشنامجواب این کالم 
صَبِغ بِن ُنَباَت َ  .4

َ
ُلُه َعن َعشاِر ِخَصااٍل َقاَل  َعِن اِل

َ
وِم ِإَلی ُمَعاِوَیَ  َیسأ : َکَتَب َصاِحُب الرُّ

ین َکَما َیْرَتِطُم  َفاْرَتَطَم   2... اْلِحَماُر ِفي الطِّ

                                                           
  01ص حه  ،شیخ م ید، . ال طول الؤختارة1
  207ص حه  2جلد  ، ابو ابراهیا الثق   الکوف ،ة(حدیثال -. الغارات )ط2
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گوید: پادشاه رون به معاویه )لعنه الله(  امه  وشت و از ده خطرلت  اصبغ بن نباته :ترجمه
 ... تپس معاویه )از جواب درماند( ومانند خر در گل فرو رفؤال کرد س
اٍد کربال فرمود د:  هبعد از حادثحضرت زینب .5 ِبي ُمَحمَّ

َ
الُة َعَلی أ ِه َو الصَّ الَحمُد ِللَّ

 َتبُکوَن 
َ
هَل الَختِل َو الَغدِر أ

َ
هَل الُکوَفِ  َیا أ

َ
ا َبعُد َیا أ خَیار أمَّ

َ
ِبیَن اِل یِّ ِت  َو آِلِه الطَّ

َ
َفاَل َرَقأ

ِتي نَُّ  ِإنََّما َمَثُلُکم َکَمَثِل الَّ ِت الرَّ
َ
مَعُ  َو اَل َهَدأ نکاثاًا  الدَّ

َ
ٍة أ َنَقَضت َغزَلهاا ِمان َبعاِد ُقاوَّ

ِخُذوَن  یماَنُکم َدَخاًل َبیَنُکم َتتَّ
َ
ال َو  أ

َ
َنُف أ دُر الشَّ َطُف َو الصَّ َلُف َو النَّ َهل ِفیُکم ِإالَّ الصَّ

ٍ  َعَلی َملُحوَدٍة  ُف َو َملَ  و َکِ ضَّ
َ
و َکَمرًعی َعَلی ِدمَنٍ  أ

َ
عَداِء أ

َ
اَل ساَء َما  اإِلَماِء َو َغمُز اِل

َ
أ

نُتم َخاِلُدون
َ
ُه َعَلیُکم َو ِفي الَعذاِب أ ن َسِخَ  اللَّ

َ
نُ ُسُکم أ

َ
َمت َلُکم أ  1.َقدَّ

و  ک دا  پاو فرزحؤد و سپاس مخطوص خدا است، و درود بر پدرن محّؤد ترجمه:
آیا به حرال  ،وفایان و پراکندگانای مردم کوفه! ای نیرنگبازان، بیبرگزیده او باد. اّما بعد: 

ل آ  ز   است که ثَ ل شؤا مَ ثَ کنید، اشکتا  خشك مباد، و  اله شؤا فرو  نشیند، مَ ما گریه م 
گازاف، چه فضیلتی در شما هسات؟ الف و کرد، های خود را پ  از تابید  باز م رشته

های پرکینه، در ظاهر همانند کنیز چاپلوس، و در باقن همانند دشمنان آلودگی و سینه
ای که باا آن قبار ها هستید که در لجنزارها روییده، و یا نقرهچین، یا مانند سبزیسخن

، بدا ید که برای آخرت خود کردار زشرت  از پریش فرسرتادید کره بره خشرا مرده را بیارایند
 ر، و در عذاب جاوید خواهید ما د.خداو د گرفتا
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 چند روایت از اهل تسنن )لعنهم الله(

ابوبکر )لعنه الله( را در حضور پیامبر اکرم: مردی گویدم ابوهریره )لعنه الله(  .1
 1خندید.و آ  حضرت متعجبا ه م  کردمیسب و لعن 

 2.کردم  سبرا  : در حضور پیامبر شخط  ابوبکرگویدم ابن حجر  .2
اٍس  َعِن  .3 َو  ِفي ابِن َعبَّ اِه َعزَّ : َقوِل اللَّ  َفَمان کااَن ُمؤِمناًا َکَمان کااَن فاِساقًا ال َجالَّ

َ
أ

ِبي ُمعیٍ ، َو  3َیسَتُووَن 
َ
ِبي َقاِلٍب، َو الَ اِسُف ُعقَبُ  بُن أ

َ
ا الُمؤِمُن َفَعَليُّ بُن أ مَّ

َ
َقاَل: أ

ُه َع َکاَن بَ  َذِلَك ِلِسَباٍب  نَزَل اللَّ
َ
َو یَنُهم َفأ  4َجلَّ َذِلَك.زَّ

آیا کسی که مؤمن است مانند کسای عباس درمورد گ تار خداو د عزوجل ابن  :ترجمه
: آ  مررؤمن علرر  بررن ابرر  گویرردم  نیسااتندمساااوی  ،کااه فاسااف اساات ماناادمی

است و آ  فاسق عقبة بن اب  معیط )لعنه الله( اسرت و ایرن بره خراطر دشرنان طالب
 پ  خداو د این آیه را فرستاد. ع شدواقدو  گوی  بود که در بین آ 

)لعنهؤا اللره( به خوارج که فریب  یر گ عؤرو بن عاص در جنگ ص ین مال  اشتر .4
 یَ  ...را خورد د فرمود: 

َ
لِّ َو الَوهِن أ هَل الذُّ

َ
نَُّکام َلُهام ا أ

َ
اوا أ ِحیَن َعَلوُتُم الَقاوَم َفَظنُّ

اُه ِباِه َقاِهُروَن َو َرَفُعوا الَمَصاِحَف َیدُعوَنُکم إِ  َمَر اللَّ
َ
ِه َتَرُکوا َما أ َلی َما ِفیَها َو َقد َو اللَّ

 ُِ حَسساُت ِباالَ ت
َ
مِهُلوِني ُفَواقًا َفِإنِّي َقد أ

َ
نِزَلت َعَلیِه َفاَل ُتِجیُبوُهم أ

ُ
َ  َمن أ ِفیَها َو ُسنَّ

مِهُلوِني َعدَوَة الَ َرِس  ،َقاُلوا: اَل 
َ
صِر َقاُلوا: ِإَذن َندُخُل َفِإنِّي َقد َقِمعُت ِفي ال َقاَل: َفأ نَّ
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َراِذلُ 
َ
َماِثُلُکم َو َبِقاَي أ

َ
ُثوِني َعنُکم َو َقد ُقِتَل أ ُکام َمَتای َمَعَك ِفي َخِطیَئِتَك َقاَل: َفَحدِّ

یَن    ؟ُکنُتم ُمِحقِّ
َ
اِم أ هَل الشَّ

َ
مَسکُتم َعِن الِقَتااِل  ِحیَن ُکنُتم َتقُتُلوَن أ

َ
نُتُم اآلَن ِحیَن أ

َ
َفأ

اِذیَن اَل ُمبِطُلوَن  اوَن؟ َفَقاتالُکم ِإَذن الَّ نُتُم اآلَن ِفي ِإمَساِکُکم َعاِن الِقَتااِل ُمِحقُّ
َ
م أ

َ
أ

شَتُر َقاَتلَنااُهم ِفاي 
َ
اِر َقاُلوا: َدعَنا ِمنَك َیا أ ُتنِکُروَن َفضَلُهم َو َکاُنوا َخیرًا ِمنُکم ِفي النَّ

ِه  ِه َو َنَدُع ِقَتاَلُهم ِفي اللَّ ا َلسَنا اللَّ ِه َفانَخَدعُتم َو بنَ نِ ُنِطیُعَك َفاجتَ ِإنَّ ا َقاَل: ُخِدعُتم َو اللَّ
َج 

َ
صَحاَب الِجَباهم تُ بُدِعیُتم ِإَلی َوضِع الَحرِب َفأ

َ
ودِ  َیا أ نَّ َصااَلَتُکم  السُّ

َ
ا َنُظانُّ أ ُکنَّ

َری ِفَراَرُکم ِإالَّ إِ 
َ
ِه َفاَل أ نَیا َو َشوٌق ِإَلی ِلَقاِء اللَّ نَیا ِمَن الَموِت. َزَهاَدٌة ِفي الدُّ ال َلی الدُّ

َ
أ

شَباه
َ
َلِ   َفُقبحًا َیا أ یِب الَجالَّ َبدًا َفابُعُدوا َکَما َبُعَد الَقوُم  النِّ

َ
نُتم ِبَراِءیَن َبعَدَها ِعّزًا أ

َ
َما أ

اِلُموَن  وهالظَّ ُهم َفَسبَّ  1... َو َسبَّ
شرده و آ را  خرود قرون ظراهر  چیرگ  شؤا بر آ  چو  ،ای اهل خواری وسست  ... :ترجمه
برد د و شؤا را به آ چه که  را باالی  یزه ها هاآ شوید قرپیروز م ا د که شؤا بر ایشا  فهؤیده

امر فرموده و  یز سّنت  خدا در قرآ  کهچه  به خدا سوگند که آ ا  آ  ،خوا نددر آ  است م 
ای به ا دازه  دهید لحوه را آ هاا د، جواب کرده ترک بر او  ازل شده است را که قرآ  آ  ک 

کرنا من پیروزی را احساس مر  یر شتری به من فرصت دهید کهفاصله دو  وبت دوشید  ش
ان زی طؤع کرردهگ ت: پ  به ا دازه خیز اسب  به من مهلت دهید که من در پیرو ،گ تند:  ه

بگوییرد  شویا. گ ت: پ  از خودتا  برایاگ تند: بنابراین ما هؤراه تو در خیایت داخل م 
ا د بگویید ک  شؤا بر شؤا که برجستگا  و  امدارا تا  کشته شده و فرومایگا تا  بر جا ما ده

در ایرن صرورت اکنرو  کره  ؟کشتید )بر حق بودیرد(اید؟ آیا آ گاه که شامیا  را م حق بوده
در اید بر باطلید؟ یا اآل  که دست از جنگ برداشته اید بر حّقید کره دست از جنگ برداشته
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 از شؤا بهتر بود د در آترش هسرتند این صورت کشتگا  شؤا که منکر فضل ایشا   یستید و
جنگیدیا و در راه خدا جنگ با ایشرا   آ هاگ تند: ای اشتر دست از ما بردار ما در راه خدا با 

ا قسا که گ ت: به خداز ما دور شو. مال  اشتر ،کنیاؤ ما از تو اطاعت   کنیام را رها 
جنگ خوا ده شردید و شرؤا هرا  کشؤا به تر ،شؤا  یز فریب خوردید ،ا دا  یر گ زدهبه شؤ

پنداشتیا که  ؤاز شؤا زهد ورزی بره د یرا و شروق بره دیردار ما م  رویانای سیه پذیرفتید 
گاه باشیدبینا خداست ول  فرار شؤا از مرگ را جز به خاطر د یا  ؤ  قباحت و زشاتی  ،آ

دیگر بعد از این هرگز روی عّزت  مانیدنند شتر نجاست خوار میبر شما ای کسانی که ما
پس مالف اشتر را سب کردند و گو ه که قون ستؤکار دور شد د بینید، دور شوید هؤا ؤ  

 ... را سب کرد آنهااو نیز 
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 حکایات

ِم الَحناِبَلِ  إسماِعیِل بِن َعِلي  َنَقَل ا .1 الَحنَبِليِّ قاَل: َدَخَل َعَلیِه بُن أِبي الَحِدیِد َعن ُمقدَّ
یُخ َیس ُلُه َعن حاِلِه َو َعن َقصِدهواِحٌد ِمَن الَحناِبَلِ  َفَجَعَل الشِّ

َ
َحّتی قاَل: یاا ِشایُخ  أ

یاَرَة َیوَم الَغِدیِر َو  ُِ ما َیجِري ِعنَد َقبِر َعِلي  َلو شاَهدَت الزِّ ِمَن اِلقواِل َو الَ ضاِه
حاَبِ   َو َسبِّ  َفقاَل إسماِعیُل:  ِخیَ ٍ ؟ ِجهارًا ِبأصواٍت ُمرَتَ َعٍ  ِمن َغیِر ُمراَقَبٍ  َو الالصَّ

َُ الباَب إاّل صاِحُب ذِلَك الَقبِر.  َو أيُّ َذنٍب َلُهم َو الّلِه ما أجَرأُهم َعلی ذِلَك َو ال َفَت
َمُهم قاَل: َنَعم ُه َعِلٌي َفقاَل:  ِذي َعلَّ ِدي ُهَو الَّ  1َو ذِلَك.َفقاَل: یا َسیِّ

حنبل  ها اسؤاعیل بن عل  حنبل   قل کرده است که یک   ر ی ابن اب  الحدید از  :ترجمه
تا   کردم از حال او و قطد او پرسش  شد پ  شیخ اسؤاعیل بن عل  از حنبل  ها بر او وارد

یارت روز غدیر و :آ  حنبل  گ ت این که سب  و هاگ تارها و فضیحت ای شیخ کاش ز
که  بدون هیچ مراقبت و ترسی ،صحابه به صورت آشکار و با صداهای بلندهای کردن

چه  آ هااسؤاعیل بن عل  گ ت: و  ،یدیدم را افتاد م ات اق در  زد قبر )حضرت( عل 
را بر چنین کاری جرأت  رداد و هریچ کر  درب  آ هاه  دار د به خدا سوگند هیچ ک  گنا

و گ ات: ای ؟ علر   آ  حنبل  گ ت: ،برا باز  کرد مگر صاحب هؤین قچنین کاری ر
شیخ  ؟آموخته است آنهاکسی است که این کار را به آقای من آیا )حضرت( علی

 گ ت: بله او همان است.
به هندوسرتا  رسرید پادشراه  ، قل است که میر ابوالقاسا فندرسک  در اثناء سیاحت خود .2

 رداد ترا مالقرات ادشاه قرار آ جا خواهش مالقات سّید  ؤود و سّید به جهت سّن  بود  پ
داد که گ تگوی مذهب  شرود. بعرد از مالقات بعد از اصرار پادشاه سّید به این شرط قرار 
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سؤال  فلکن یشده که گ تگو از مذهب  شود مالقات، پادشاه گ ت هر چند قرار بر این 
سرّید گ رت:  کنیاد؟مای کنم در خصوص معاویه که شما به چه سبب او را سّب می

گ ت: بیا   ؤا ید سّید گ ت: چنا چه فرض کنریا  ،این بعد از سؤالیست از پادشاهجواب 
بودی و هر ه قتال داشتند تو م که اراددر وقت )لعنه الله( و معاویه عل )حضرت( که 

 ؤرودی پادشراه گ رت طلبید د به جهت قتال، آیا امر کدان یك را اطاعت م را م  تو  ی
توا ا مخال رت   خلی ه است و مخال ت او ک ر است  ؤ جؤاباال ور به اینکه علّ  

از حضور و تهّیه ص وف هرگاه  کردن سّید فرمود: بعدرا اطاعت م  را بکنا البّته حکا او او
فرمود که به ترا امر م طلبید و علّ  آمد و مبارز م خود به قتال م )لعنه الله( معاویه 

سرت ا ت؟ شاه گ ت چو  مخال ت او ک ررکردی یا میاوعمبارزت او روی مخال ت م 
هرگراه او تیرغ حوالره ترو )لعنه الله( از مقاتله با معاویه  کردن سّید گ ت بعدمیاوعت م 

کشریدی و کردی یا تو  یز تیغ بر او مر دادی یا از جهاد فرار م کرد آیا تن به کشتن م م 
کردن سرید گ رت: ایرن کردی شاه گ ت: البته سع  در کشتن او م سع  در کشتن او م 

 ،برود طاعرتدا ست  یا معطیت شاه گ ت:  ور به اینکه به امر علّ  امر را طاعت م 
ز مان چاه ساؤال را قاعات دانای ا شخصی که تو ساعی در کشاتن او :سّید گ ت

 1... شاه ساکت شد ،آن کنی در سبب مذمتمی
ن َعا هُ ألَ َسانزیر فَ ِخ  ه رأُس أُس إذا رَ فَ  ٍل ُج رَ  عمام ُ  َع قَ َو  :اعؤش گوید: منطور به من خبرر داد .3

 لَّ ُکا ٍة رَّ َما ماه َ  اإلقامِ   َو  اِلذاِن  یَن بَ  لیاً َع  ُن ألَع  نُت کُ  َو   ً نَ َس  الثیَن ثَ  ناً ؤذِّ مُ  نُت کُ  قاَل فَ  هِ تِ صَّ قِ 
 ُش َطاَع ناي الَق ِح د لَ َقا َو  ٌم ما أنا ناهِ بینَ فَ  عنٍ  لَ  ألَف   َ مَع الُج   َ یلَ لَ  هُ نتُ َع لَ  َو  ٍة رَّ مَ  اه َ مسِم َخ  وٍم یَ 
ي یانِ ساقِ أیِن نَ َسالَح لِ  لاُت ُق فَ یِن َس الُح  َو  ِن َس الَح  َو  لي  َع  َو  اللهِ  وِل ُس رَ ا بِ إذا أنَ فَ 
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ي مِنالِّ کَ م یُ لَ  ي َو نِ سقِ م یَ لَ ي فَ نِ سقِ ن اَ َس الَح یا أبَ  لُت ُق فَ لي  ن َع مِ  وُت نَ َد ي فَ مانِ لِّ کَ لم یُ فَ 
ي ِفا لیااً َع  ُن عِ الاّل  أنَت  قاَل  ي َو نِ رَ َص بَ فَ  هُ أَس رَ  َع فَ رَ ي فَ نِ سقِ اَ  لُت ُق فَ بيِّ النَّ  َن مِ  وُت نَ َد فَ 
ي جِهاي َو ل ِفاَ  تَ فَ  واباً َج  یهِ م أحر إلَ لَ فَ  ٍة رَّ مَ  ألَف   َ َح البارِ  هُ نتَ َع د لَ قَ  َو  ٍة رَّ مَ  اه َ مسِم َخ  وٍم یَ  لِّ کُ 
 1.نزیرٍ ِخ کَ  هُ أُس رَ  َو  هُ جُه ت إال َو َح ما أصبَ  هِ اللّ  َو فَ  ،نزیُر یا ِخ  أاخَس قاَل  َو 

 اگها  دید د که سر او ما ند سر خوک اسرت، منطرور از او  عؤامه مردی از سرش افتاد،مه: ترج
در مورد این ات اق سؤال کرد، او گ ت: من سر  سرال مرؤذ  برودن و صرد مرتبره علر  برن ابر  

ؤعره او را ن که بشود روزی پا طد مرتبره و در شرب جکردم را بین اذا  و اقامه لعن طالب
هنگام  که در خواب بودن تشنه شدن،  اگها  رسول اللره و علر  برن ابر   ردن،هزار مرتبه لعن ک

گ رتا: مررا را دیردن، بره حضررت حسرن و حسرینطالب و حضرت حسن و حسین
 زدی  شدن و گ رتا: سیراب گردا ید ول  با من صحبت  کرد د پ  به عل  بن اب  طالب

شردن و گ رتا: ی  پیامبر زد راب گردا  ول  با من صحبت  کرد،مرا سیای ابالحسن
را روزی پا طرد مرتبره لعرن مرا سیراب گردا  حضرت فرمود: تو هؤا  کس  هست  که عل 

حضررت در صرورت مرن  عن کردی؟ جواب  به ایشا   دادن،ی و او را دیشب هزار مرتبه لکردم 
به خدا قسم آن مرد از خاواب  )منصور گوید:(و فرمود: اخسأ )چّخه( ای خوک، تف کرد 

 صورت و سرش مثل خوک شده بود. این کهدار نشد مگر بی
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 دفع یف شبهه

در ص ین در حال  اهل شاندر زما   که با ن الغه آمده است: حضرت امیرالؤؤمنیدر  هج الب
پ  بره اصحابشرا  فرمود رد:  کنندم را سب  آ ها ا شنید د قوم  از اصحابش جنگ بود د

کَره ُکم َلو َوَصا ُتم أعمااَلُهم َو َذَکارُتم حااَلُهم کااَن َلُکم أن َتُکوُنوا َسّبابی إّنی أ َن َو لِکنَّ
ُهامَّ احُقاأصَوَب ِفی الُقوِل و أبَلَغ ِفی الُعذِر َو ُقلُتم َمَکاَن َس  ااُهم اللَّ ُکم ِإیَّ ن ِدَماَءَناا َو بِّ

صِلُ َذاَت َبیِنَنا َو َبینَ 
َ
ی یَ ُه ِدَماَءُهم َو أ عِرَف الَحفَّ َمن َجِهَلُه م َو اهِدِهم ِمن َضاَلَلِتِهم َحتَّ

 1.َو َیرَعِوَي َعِن الَغيِّ َو الُعدَواِن َمن َلِهَج ِبهِ 
باشید ول  اگر شؤا اعؤالشرا  را وصرف  سب کنندهمن کراهت دارن برای شؤا که  :ترجمه

خوب بود بره  ،و عذر پذیرتر بود بهتر تار در گید این کار کردم ید و حالشا  را ذکر کردم 
را ح ظ کن، بین ما و آ ا  اصالح فرما و آ ا   آ هاید: خدایا خو  ما و گ تم  ا  جای سب آ

را از گؤراه  به راه راست هدایت فرما تا آ ا  که جهل به حق دار د حق را بشناسند و آ ا  که 
 .ستیز د پشیؤا  شده به حق بازگرد دم با حق 

 جواب داد: توا  دومؤلف گوید: به این حدیس م 

  فرمایردم در جواب از این حردیس شهید ثالس قاض   ورالله شوشتری اول:جواب: 
ِهم ،َفِ یِه َنَظٌر ظاِهٌر أیضاً  ... یِم َسبِّ َو غاَیُ  ماا ُیساَت اُد ِمناُه  ،إذ ال ِدالَلَ  َلُه َعلی َتحِر

ِه َاصاَوَب َقد َوَصاَف َبَدَلاُه ِبَکوِناَعلی أنَّهُ  ،جاِهٌز  ِبالِکراَهِ  َو ُکلُّ َمکُروه الُحکُم 
ُهم کاَن َصوابًا غاَیُ  ااَلمِر َانَّ الَکفَّ َعنُه َیکوُن َاصَوَب َو َلَعلَّ ذِلاَف  َفَدلَّ َعلی َانَّ َسبَّ

رِف َایضًا ِبِمثِلِه. ُموا ِمن ذِلَف الطَّ ما َی ِضی ِالی َان َیَتَکلَّ بَّ  2ِلعِلِمه ِبَانَّ ذِلَف ُر
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چرا که این روایت هیچ داللتی بر حارام دارد در این روایت اشکال ظاهری وجود  :ترجمه
)اصحاب معاویه لعنه اللاه در جناگ صا ین( نادارد و نهایات  آنهابودن سب کردن 

و هر مکروه  جا ز است عرالوه  حکم به کراهت است شودمیچیزی که از آن است اده 
 درست ترجایگزین سب را )سب  کرد  و بیا  کرد  حالشا  را( بره حضرت این کهبر 

دسرت  ولر  باشادمیدرسات  آنهااسب کردن  که کندم وصف کرده است پ  داللت 
سب کرد   به این دلیل باشد که کراهت حضرتید و شا استتر درست آ هاکشید  از سب 

چه بسا باعس شود که از طرف مقابل )اصحاب معاویه لعنه الله( ها به ما ند هؤرین تکلرا 
 .کنند )و حضرت را سب کنند(

کره علیکا به این معناست:  ،الله بنابر کالن قاض   ور مؤلف گوید: سرب  کررد  را بررای أ
در که یارا  امیرالؤرؤمنین گرددم ، و تؤان کالن قاض   ورالله به این بردا اشؤا بهتر م 

هرا  آ هراکه  شودم را سب کرد د و این باعس  آ هاپیش روی مخال ین و محل استؤاعشا  
ِذیَن َیدُعوَن ه در این آیه از قرآ  آمده است: ک حضرت را سب کنند هؤا یور وا الَّ َو ال َتُسبُّ

وا اللَه َعدوًا ِبَغیِر ِعلٍم  ایرن روایرت و روایرات بنابراین وجه جؤع بین  1ِمن ُدوِن اللِه َفَیُسبُّ
دا د )که این کتاب عهده دار ذکر ایرن دیگر که سب را جایز و مستحب م  حداقل مست یضه

تؤال برود که مقابله بره اح این کهمالک استؤا  مخال ین است آ  ها به شرط روایات شد( 
 .دشنان دهند راا ؤهو  مثل کنند

 که یک  از علؤای برزرگ و دقیرق شریعه و صراحب کتراب محقق تستری :جواب دوم
 :فرمایدم کتاب  هج البالغه چنین بعد از تعریف و تؤجید از  باشدم قاموس الرجال 
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ٍُ فَ  الٍم َکا لِّ ُکا قاِل ی نَ لَ َع  کاً تهالِ مُ  ّما کاَن لَ  ا نهُ َع  ا الّلهُ َ  َع  ا ()سید رضی هُ نَّ لِک ...   صای
 ... هِ المِ کَ  زویِف تَ بِ هِ سانِ ی لِ لَ ر َع وِّ زَ یُ  َو  حتاُل د یَ قَ  صَم الَخ  ن أنَّ طَّ َ  تَ م یَ لَ یهِ إلَ  نسوٍب مَ 
، ِ  صیَح الَ   ِ  َم لِ ی الکَ لَ َع هِ المِ ن کَ ه مِ یارِ ي اخته فِ رُ َظ نَ  ا کاَن مَّ لَ  ا نهُ َع  ا الّلهُ َ  َع ا  هُ ما أنَّ کَ 
 الةَ وا الصَّ بُ قَر ال تَ عالی تَ  هِ ولِ لی قَ َع  صارِ االقتِ  ثِل لی مِ َع هِ المِ کَ  قِل ن نَ مِ  ُر ِص قتَ د یَ َق فَ 
 هاِع وِض ي مَ ثناها فِ َح د بَ قَ  ، َو 467 ِ  کَم ي الِح راه فِ ما تَ کَ  1کاریأنتم ُس  َو  دوِن بِ 

 ُل نُق د یَ قَ   ، غالباً َق م فَ ِه وایاتِ رِ  َو  ِ  العامَّ  ِب تُ لی کُ اِ  هِ تِ َع راِج مُ  وِن کَ لِ  ا نهُ َع  الّلهُ ا َ  َع  ا هُ ما أنَّ کَ 
 هِ لِّ َح ي مَ حناه فِ رَ َش  دقَ  َو  57 ِ  طبَ ي الُخ ما تراه فِ کَ  ِ  الخاصَّ  روایاُت  هُ بُ ذِّ کَ ما تُ 

قت َ  اتَّ فَ  289 ِ  کَم ي الِح راه فِ ما تَ ، کَ هیرِ َغ ما لِ یهِ إلَ  ُب نِس د یَ قَ   ا نهُ َع  ا الّلهُ َ  َع   ا هُ ما أنَّ کَ 
 ...نَس الَح  هِ بنِ اِل  هُ لی أنَّ َع  وایاُت الرِّ 

د و َقا 416 ِ  کَماي الِح ما تراه فِ ، کَ ناِم ي الَم فِ نهُ َع  وَي ما ُر یهِ إلَ  ُب نِس د یَ قَ  هُ ما أنَّ کَ 
 هِ لِّ َح ي مَ فِ  َك حثنا ذلِ بَ 

إلای هُ لَ  تاِب ن کِ مِ  : َو 62 تاِب ي الِک فِ  قاَل ، فَ هِ لِّ َح مَ  یرِ إلی َغ  ءَ يالشِّ  ُب نِس د یَ قَ  هُ ما أنَّ کَ 
 َو  هِ  اِهالَ ُخ  ي  ِفایَباتَ قُ  اباُن  َو  هِ غاراِتا ي ي ِفاَق الثَّ  وَی َر  هُ أنَّ  َع مَ  رِ اِلشتَ  ٍك مالِ  َع مَ  صَر مِ  أهِل 
ي ِفاهُ َلا طبا ً ت ُخ ه کاَناه أنَّاِد رِشاستَ مُ  يِفا ريِّ بَ الطَّ  یرٍ َر ُج  ابُن  َو  هِ لِ ساهِ رَ  يیني فِ لِ الکُ 
یِض التَّ   کرٍ ي بَ أبِ  بُن  ُد مَّ َح مُ  َل تِ قُ  َو  صُر ت مِ َح تِ ّما فُ لَ  هادِ ی الَج لَ َع  حر
 جُت رَ َخ : »57 ي الکتاِب فِ  َل نَق ه، فَ ِد نَ ستَ مُ  ِ  سَخ نُ  قِم ُس ه أو لِ رِ بُّ َد تَ  ِم ِد َع لِ  ُف رِّ َح د یُ قَ  هُ ما أنَّ کَ 
 2... هِ لِّ َح ي مَ حناه فِ رَ ما َش کَ «. ي هذاِج خرَ مَ  جُت رَ َخ : »ُف رَّ َح مُ  هُ إنَّ فَ « ي هذایّ ن َح مِ 

بسیار )مؤلف کتاب  هج البالغه( که خدا او را ع و کند چو  لکن سید رض ... ترجمه: 
به خاطر هؤین متوجره  همتوجه  قل کرد  هر کالن فطیح  که منسوب به حضرت است بود
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ه بره و با زیبرا جلروه داد  کالمر  کر  ؤایدحیله م  شده است که گاه  دشؤن )مخال ین( 
 ... کندم حضرت  سبت داده است تزویر 

ایشا  که خدا او را ع و کند چو  در برگزیرد  کرالن حضررت تروجهش بره کلؤره  هؤچنین
 در آیره ایرن کرهما نرد  کنردم فطی  بوده است گاه  به  قل بعض  از کالن حضرت اکت ا 

الَة َوَانُتم ُسکاری ُبوا الصَّ زدیر   ؤراز  شروید( مسرت هسرتید   حال  که) در  1الَتقَر
مسرت  حال  که)در  و انتم سکاری) زدی   ؤاز  شوید( را ذکر کند ول   التقربوا الصالة

کره در محلرش در  کنر مشاهده مر  417این میلب را در حکؤت  د( را ذکر  کند وهستی
 ایامورد آ  بحس کرده

ه کرردم ا  مراجعه ها و روایات سنیتنها به کتاب یشا  که خدا او را ع و کند چو ا هؤچنین
این مسئله را در  و کندم که روایات شیعه آ  را تکذیب  کندم است ، غالبا چیزهای  را  قل 

 ایادر جایگاه خودش میلب را شرح دادهکن  که مشاهده م  57خیبه 
کره  دهدم  سبت گاه  کالم  را به حضرتایشا  که خداو د او را ع و کند  هؤچنین

کن  چررا کره مشاهده م  109این میلب را در حکؤت  شده است واز غیر حضرت صادر 
صرادر  روایات هؤگ  مت قند که این حکؤت از پسر حضرت یعن  حضرت امان حسن

 شده است
اب از حضررت روایرت که در خو دهدم ایشا  گاه  کالم  را به حضرت  سبت  هؤچنین

این باره در محل خودش  در کن  ومشاهده م  481که این میلب را در حکؤت  شده است
 ایابحس کرده

                                                           
 43. سوره  ساء آیه 1



 212 .................................................................................. شبهه  یدفع 

گوید: یک   11رباره  امه )مثال( د دهدم جایگاهش  سبت غیر گاه  چیزی را به  هؤچنین
که به وسیله مال  اشتر بررای اهرل مطرر فرسرتاده اسرت، در  باشدم های حضرت از  امه

نر  در کتراب و کلی خل ااهشو ابن قتیبه در کتراب  الغاراتثق   کوف  در کتاب  حال  که
ایسرت از گوینرد: ایرن خیبرههؤگر  مر  المسترشدو ابن جریر طبری در کتاب  رساهلش

کشته شد بررای تحریر  مرردن بره حضرت که وقت  مطر فت  شد و محؤد بن اب  بکر
 جهاد قرا ت فرمود د

ود   سخه آ  سندی که از آ   قل ایشا  گاه  به خاطر عدن تدبر و ت کر یا خراب ب هؤچنین
در  خرجت من حیی هذا: قل کردهچنین   57ه است )مثال( در  امه کردم ، تحریف کرده

ایرن میلرب را در  و بوده استخرجت مخرجی هذا این تحریف شده و در اصل  حال  که
 ایا ...جایگاهش شرح کرده

ادیرس را از کترب اهرل بسریاری از احسید رض  این کهبا توجه به بنابراین  مؤلف گوید:
دقیقرا بره هؤرین  ابیَن بّ ناوا َساکُو ن تَ م أُکاه لَ کرَ أ روایت  این کهو با توجه به  دهسنت  قل کر

کره سرید  شرودم بررای ا سرا  گؤرا  حاصرل صورت در کتب اهل سرنت موجرود اسرت 
در حجیت ایرن روایرت این روایت را از طریق اهل سنت  قل کرده است در  تیجه رض 

قوط آ  روایت برای فتوا داد  و بنا سو ش  در حجیت ی  روایت در  شودم ش  حاصل 
محقرق  ایرن کره، و ِم َد الَعا لاَم ی عِ ِضاقتَ یَ  لاِم الِع  ُم َد َعا هاد  اعتقاد، کراف  اسرت چرو  

در  کنردم که روایرات شریعه آ  را تکرذیب  کندم فرمود: غالبا چیزهای  را  قل تستری
ذکرر  ایرن کتراب ردیات شیعه در مورد سب که مورد این روایت ها صادق است چرا که روا

ها روایت  که علا به حجیت آ   ی  روایت، آ  ،و در کل کندم شد این روایت را تکذیب 
 با آ  هؤه روایت معارضه کند توا د ؤ  داریا 

اگر گ ته شود این اشکال به خود شؤا ها وارد است چو  بعضر  از روایرات  کره در اثبرات 
 عیف بودید از  هج البالغه بود یا در کل ضآوردم سب 
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در جواب گ ته شود: اگر چه که بعض  روایات ضعیف بود لکن وقت  با روایات دیگر جؤع 
رسد دقیقرا ما نرد ترواتر و ا سا  به یقین م شود و کنار ها گذاشته شود حجت خواهند بود 

 .ا  آ  روایات وجود داشتخطوصا که روایات صحیحه ها در می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 213 ..................................................................... علؤا در مورد سب یفتاوا

 سبفتاوای علما در مورد 

اإلضاَفُ  إَلی : فرمایدم  «ِسباُب الُمؤِمِن ُفُسوٌق »در توضی  روایت عالمه مجلس  .1
ُل أظَهُر، الَم ُعوِل أو ال اعِ  َعلی أنَُّه ال َبأَس ِبَسبِّ َغیِر الُمؤِمِن إذا َلم  َفَیُدلُّ ِل، و اِلوَّ

ظااَهُر ِبارِتکااِب الَکبااِهِر َو َمان الَیتَ  ِباالُمؤِمِن  َبل ُیمِکُن أن َیکُوَن الُمراُد  َیُکن َقذفاً 
راِهِع: ُکلُّ  ُف ِفي الشَّ یٍض ِبماا الَیکوُن ُمبَتِدعًا ُمسَتِحّقًا ِلاِلسِتخ اِف، قاَل الُمَحقِّ َتعِر

یُر، إلی َقوِلاِه: َو َلاو َیکَرُهُه الُمواَج  عِز ُه َو َلم ُیوَضع ِللَقذِف ُلَغً  َو ال ُعرفًا َیثُبُت ِبِه التَّ
قًا ِلاِلسِتخ اِف َفال َحدَّ  کاَن الَمُقوُل  یَر، َو َکذا ُکلُّ  َلُه ُمسَتحِّ وِجُب أذًی ما یُ  َو ال َتعِز

 1َکَقوِلِه: یا أجَذُم أو یا أبَرُص.
و یا اضافه به فاعل است )در صورت اول  باشدم باب الؤؤمن یا اضافه به م عول : سترجمه

سرب کررد   ون یعنر یعن  سب کرد  کس  شخص مؤمن  را فسرق اسرت و در صرورت د
و صرورت اولر   (شرودم یعن  باعس فاسق شرد  آ  مرؤمن مؤمن  شخط  را فسق است 

اشکالی در سب کاردن  این کهبر  کندمیحدی  داللت  ،ظاهرتر است و بنابراین صورت
بلکه مؤکن است که مراد از مرؤمن  شخص غیر مؤمن وجود ندارد البته اگر قذف نباشد

حق کوچر  ناه کبیره  شود و بدعت گرذار و مسرتگلن  مرتکب   باشد که در ظاهر و عکس
هر کالم  که مخاطب از  :در کتاب شرا ع االسالن فرموده استشد   باشد محقق حل 

آ  کراهت داشته باشد و بدش بیاید و از  ور لغت و عرف برای قذف وضع  شده باشد تعزیر 
گویرد: و اگرر آ  کسر   ا آ  جا کهت ،شودم به واسیه چنین کالم  )برای گوینده آ ( ثابت 

که کالن به او گ ته شده است )شخص سب شده( مستحق کوچر  شرد  باشرد پ )بررای 

                                                           
  5ص حه  22جلد . مرآة العقول ف  شرح اخبار آل الرسول1
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هؤچنین است هر کالم  که موجرب اذیرت و سب کننده(  ه حّدی ثابت است و  ه تعزیری 
 ای جذام  ای کس  که مرض پیس  دارد. :شود مثل

سرنیا  معجرزه سراختگ   داردمر بیا  بعد از  قل حدیث  که عالمه مجلس و هؤچنین 
که خبار از  از عؤر)لعنه الله( کنندم را  قل  و چو  اینچنین گوید:  کنندم برای عؤر  قل 

ای از حضرررت و چررو  معجررزه کننرردم قبررول  )مااا تحاات( خااود نداشاات ُدُباار
که بحر عجا رب اولرین و آخررین و مخرز  اسررار آسرؤا  و زمرین اسرت امیرالؤؤمنین

 1.کنندم ا کار  شنو دم 
: ابن حجر در کتاب خود احادیس و اخبار در تعریف شیعه فرمایدم مقدس اردبیل  .2

عالمت شریعه آ  اسرت کره سرب  :گویدم ذکر کرده و در آ  مبالغه  ؤوده اما در آخر 
سات کاه ساب اباوبکر و ا و ندانسته که عالمت شیعه آنبکر )لعنه الله(  کند اب 

نماید و از هماه ایشاان  میع مخال ان اهل بیتلکه سب جعثمان )لعنهما الله( ب
 2.بیزار باشد

َص ااَلصحاِب َو ُهام َاهاُل الَبیاِت َو  ...: فرمایدم قاض   ورالله شوشتری .3 ِانَّ ُخلَّ
حابَ  َانَکاُروا َعَلایِهم ِ  َاتباُعُهم َکَسلماَن َو َاِبی َذٍر َو ِمقداَد َو َغیِرِهم ِمن َاکاِبِر الصَّ

 3...َو َعَلیِه انَطَوِت ااَلعصاُر ِالی َوقِتنا هذا  وُهم َو َشَتُموُهمَبل َسبُّ 
باشرند مثرل سرلؤا  و  بیت ایشا  و اتبا  اهل بیرت اصحاب خالص پیامبر که اهل :ترجمه

 را رد کرد رد آ هراو  فت ا کار کردهاز اکابر اصحاب بر غاصبین خال آ هاابوذر و مقداد و غیر 

                                                           
  400و  407ص حه  1جلد ،، عالمه مجلس . حیوة القلوب1
  702ص حه  ، مقدس اردبیل ،حدیقة الشیعة. 2
  191ص حه  2جلد  ،قاض   ورالله تستری ، شهید ثالس. مطا ب النواصب3
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تا به اآل  سپری شرده  ها او بر هؤین مران زم دشنامشان دادند را سب کردند و آنهابلکه 
 است.

آ   اصب  که بر امیر فضل الله استر آبادی اشکال کررده برود  کالنهؤچنین ایشا  در جواب 
ِمن َانَّ ااَلِمیَر َفضَل اللاِه ااَلساَترآباِدی َلام َیحُصال َلاُه َصا اُء  َکَرهَو َاّما ما ذَ : فرمایدم 

عِن َفَلَعلَّ ذِلَف الباِقِن مَ  بِّ َو الطَّ ِ  ِمیِلِه ِاَلی السَّ َُّ  -َع ِقلَّ ِ  ِمیِلِه  -َلو َص ِانَّما کاَن اِلَجِل ِقلَّ
ُه ِشرٌک َخِ یٌّ الَیجَتِمُع َمَع الصَّ اِء الَجِلیِّ  نَّ ُه ِمن َاعداِء اللِه َتعالی اِلَ  ِالی َسبِّ َمن َیسَتِحقُّ

 1َکما الَیخَ ی.
کؤترر  این کهذکر کرد )آ   اصب  ملعو ( که امیر فضل الله استر آبادی با    چهاما آ :ترجمه

 ها ص ای باطن  داشت پ  )جواب این میل به فحش داد  و طعن به خل اء داشت ول  باز
شاید این ص ای باقن نداشتن اگر صحت داشته باشد به خاقر این باشد که ست که( ا

اند داشته است چرا که ساب ه مستحف سبک دشمنان خدامی به سب کردن او میل ک
 هؤا یور که مخ    یست. شودجمع نمی نکردن شرک خ ی است که با ص ای جلی

ُر ِبُکلِّ َما َیکَرُهاُه الُمَواَجاُه ِمثاِل الَ اِساِف َو َشااِرِب : فرمایردم شهید اول .4 َکَذا ُیَعزَّ
یاُر َو الَکلاُب  ِإالَّ َماَع َکاوِن َو الَحِقیاُر َو الَوِضایُع  الَخمِر َو ُهَو ُمسَتِتٌر، َو َکَذا الِخنِز

 2.الُمَخاَقِب ُمسَتِحّقًا ِلاِلسِتخَ اِف 
که شخص سب شده از آ  بدش  کالم هر  ه خاطرشخص سب کننده بچنین و هؤ :ترجمه

و ر البته اگرفسق و شرب خؤر او پنهرا   بروده اسرت ر بیاید مثل گ تن فاسق و شراب خوار 
مخاقب مساتحف  این کهمگر  شودم تعزیر  و حقیر و پست هؤچنین گ تن خوک و سگ

 .این کوچف شدن باشد

                                                           
  214ص حه  1جلد  ،قاض   ورالله تستری ، شهید ثالس. مطا ب النواصب1
 150ص حه  ، شهید اول،. الّلؤعة الدمشقیة ف  فقه االمامیة2
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َو َقوُل القاِهِل ِللُمسِلِم: أنَت َخساِیٌس أو َوِضایٌع أو َرِقیاٌع أو  :فرمایدم شیخ م ید .5
ِیاٌر أو َمساٌخ َو ماا أشاَبَه ذِلاَف و َنِجٌس أو ِرجٌس أو َکلاٌب أو ِخ َنِذٌل أو ساِقٌ  أ نز

ع أِدیَب َو َلیَس فِیه َحدٌّ َمحُدوٌد ُیوِجُب التَّ یَر َو التَّ  اً الَمُقوُل َله ذِلَف ُمسَتِحّق  َفإن کاَن ِز
ِلاِلسِتخ اِف ِلَضالِلِه َعن الَحفِّ َلم َیِجب َعَلی القاِهِل َلُه َتأدیٌب َو کاَن ِباساِتخ اِفِه 

 .1ِبه َمأجوراً 
یرا دارای عیرب و  ،پسرت یرا ،تو خسی  هست  :شخط  به مسلؤا   بگوید اگرو  :ترجمه
و هر  ،اییا مسخ شده ،یا خوک ،یا سگ ،یا پلید ،یا  ج  ،یا ساقط ،یا خوار و ذلیل ،مذمون

و ) یب اسرت و حرد مشرخص و معینر   رداردباشد موجب تعزیر و تأد هااینآ چه که شبیه 
و اگر شخصی که این حرف ها ( کندم حاکا شر  طبق زما  و مطلحت آ  را مشخص 

گ ته شده است به خاقر گمراهیش از حف مستحف استخ اف و کوچاف شادن به او 
 .بردمیباشد بر گوینده تأدیبی نیست بلکه به خاقر کوچف کردن او أجر و ثواب هم 

ِبما ُهَو َمشُهوٌر ِبِه َو  الُمسِلُم أِو الکاِفُر َغیَره : إذا َقَذَف فرمایدمیابوالصالح حلبی .6
 2.َفال َشیَء َعَلیِه َبِل الُمسِلُم عاِبٌد ِبذِلَف ٍر أو ِفسٍف ُمعَتِرٌف ِبِ عِلِه ِمن ُک 

مشهور اسرت و بره به آ   ک ر یا فسق  کهاگر شخص مسلؤا  یا کافر، دیگری را به  ترجمه:
کاار  چیزی بر او نیست بلکه مسلمان به وسیله ایاناعتراف دارد قذف کند  ا جان داد  آ 

 .عبادت هم کرده است
: )عبارت عالمه حلر  فرمایدم چنین فرمایش عالمه حل  در شرحفاضل هندی .7

ا ِلاِلسِتخ اِف  َو َلو کاَن الَمُقوُل » قرار داده شده است( »«داخل  ِلُک ٍر أو  «َلُه ُمسَتِحقا
یَر  ُسِقَ  َعنهُ »ِتداٍع أو ُمجاِهَرٍة ِبالِ سِف ِاب عِز ِِلنَّه ِمَن  َبل کاَن ُمثابًا ِبذِلَف َمأُجوراً  «التَّ

                                                           
  791ص حه  ،شیخ م ید، . الؤقنعة1
  420ص حه  ،الطالح حلب  واب ،الکاف  ف  ال قه .2



 217 ..................................................................... علؤا در مورد سب یفتاوا

یاِب هِی َعِن الُمنَکِر َو َقد َوَرَد أنَّ ِمن َتماِم الِعباَدِة النَّ  ماا إاّل بِ »الَوِقیَعَ  ِفای َاهاِل الرَّ
مِي ِبما الَی َعُلُه أو َیسَتِتُر ِبِه  «ِبهِ  الَیُسوُغ َلُه ِلقاُؤه  1...ِمَن الرَّ

ق کوچر  مستح  و اگر مخاطب به خاطر ک ری یا بدعت  یا ا جان داد  علن  فسق :ترجمه
  ر برده استاجبلکه به خاقر این کار ثواب و  شرودم ساقط تعزیر از گوینده  ،شد  باشد

تماام  رد شده اسات کاهروایتی وا در چون، باشدم  ه  از منکر  قبیل چرا که این کار از
گ رتن آ  بره کره  یردمگرر کالمر  گو در مورد اهل شف اسات بدگوییشدن عبادت با 

یا در پنها   ا جان  خاطب  سبت دهد که ا جان  دادهکاری را به م یعن مخاطب جایز  باشد 
 ...داده است 

در خیراب  بره حضررت  28محؤد برن ابر  طالرب حسرین  موسروی از علؤرای قرر   .0
 :فرمایدم چنین سیدالشهداء

َو َو َنثِرناا،  َفها َنحُن ُنجاِهُد أعداَءَك ِبَقوِلنا َو ِفعِلنا، َو َنقَمُع هاماِتِهم ِبَمقاِمِع َنظِمناا ...
َُ ِخصاِلِهم ِفي َشواِمِخ َمناِهِرنا،  ُنعِلُن ِبَسِبّ  ِ  َضالِلِهم َعلی أعواِد َمناِبِرنا، َو َنشَرُح ُقب أِهمَّ

نا، َو أکَمِل الَ ضاِهِل َیوَم َحشِرنا َو َنشِرنا ِبّ  2... َو َنعَتِقُد ذِلَك ِمن أعَظِم الَوساِهِل إلی َر
و با گرزهای اشعار و کالمؤرا   کنیام و رفتارما  با دشؤنا ت جهاد ما با گ تار  ... :ترجمه
هاای منبرهایماان امامان گمراهیشان را بر روی چاوب سب کردنکوبیا و م  آ هابرسر 
دهیم و اعتقاد هایمان شرح میبیحشان را در باالی منارههای قو خصلت کنیممیعلنی 
یم ین وسیله دار باه ساوی خداسات و از  برای نزدیف شادنها که این کارها از بزرگتر

ین فضیلت  ... باشدمیها برای روز حشر و نشر ما کامل تر

                                                           
 514و   513ص حه  28جلد  ، فاضل هندی،. کشف اللثان و اإلبهان عن قواعد االحکان1
  454ص حه  1جلد  ، محؤد بن اب  طالب حسین  موسوی،(. تسلیة الؤجال  و زینة الؤجال  )مقتل الحسین2
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: )عبارت محقق حل  داخل فرمایدم در توضی  فرمایش محقق حل شهید ثا   .9
َو ِمثُلاُه  «ماا ُیوِجاُب أًذی، َکالَخِسایِس  هأو قاَل ِلَغیرِ »َقوُلُه قرار داده شده است(  »«

عِییُر ِبَبالِء الّلِه، ِمثُل أجاَذُم َو الَکلُب َو ال ، َو التَّ یُر، َو ال اِسُف َو الکاِفُر َو الُمرَتدُّ ِخنِز
أبَرُص َو أعَوُر َو َغیُر ذِلَك ِمّماا ُیوِجاُب اِلَذی إذا َلام َیُکاِن الَمُقاوُل َلاُه ُمساَتِحّقًا 

یُر  عِز اَل یا فاِسُف، أو َو َکذا َلو ق»َقوُله  ،ِلاِلسِتخ اِف، َو َلو کاَن ُمسَتِحّقًا َلُه ُسِقَ  التَّ
یُر. «شارَب الَخمرِ  عِز  1إاّل أن َیُکوَن الَمُقوُل َلُه ُمسَتِحّقًا ِلاِلسِتخ اِف َفُیسَقُ  التَّ

و ما ند خسی   ،که موجب اذیت او شود ما ند خسی به دیگری کالم  بگوید  اگر :ترجمه
  کس  به بالی  که خدا بر او فرسرتاده است سگ و خوک و فاسق و کافر و مرتد و رسوا کرد

از  هرااینلروچ و غیرر از چپرول و ای جذام  ای برص  )مرض پیس ( ای  :است مثل گ تن
هرا گ تره ارد( اگر شخط  که بره او ایرن کرالن)تعزیر د شودم   که موجب اذیت هایکالن

او و لکن اگر مستحف کوچف شدن باشد تعزیار از مستحق کوچ  شد   باشد  شودم 
 ایان کاهمگار  شرراب خرورو هؤچنین است اگرر بگویرد ای فاسرق و ای ، شودمیساق  

باشاد کاه در ایان  مستحف کوچاف شادن شودمیها به او گ ته شخصی که این کالم
 .شودمیصورت تعزیر ساق  

 (باشردم »« )کالن شرهید اول درو   فرمایدم ایشا  در شرح کالن شهید اولهؤچنین 
اعِر َو ال َفارَق ِفای « ِمنیَن َو ِهجاُء الُمؤ» ا ِبَکسِر الهاِء َو الَمدِّ ا َو ُهَو ِذکُر َمعااِیِبِهم ِبالشِّ

 2َو َیُجوُز ِهجاُء َغیِرِهم َکما َیُجوُز َلعُنُه.الُمؤِمِن َبیَن ال اِسِف َو َغیِره 

                                                           
 181ص حه  ،شهید الثا  ، . حاشیة مختطر النافع1
   124و  123ص حه  3کتاب الؤتاجر جلد شهید ثا  ، کال تر(،  هحاشیمشقیة )ؤعة الّد ة ف  شرح اللّ وضة البهیّ . الّر 2
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را در شعر بیرا   آ ها هایعیبهجو کرد  مؤمنین )حران است(، و هجو کرد  یعن  ترجمه: 
و هجو کردن غیر مؤمن جاایز اسات که مؤمن فاسق باشد یا  باشد،  کندؤ ند، و فرق   ک

 .باشدمیهمانطور که لعنش جایز 
یٍض ِبما َیکَرُهُه الُمواَج َو ُکلُّ  :فرمایدم محقق حل  .11 ُه َو َلم ُیوَضاع ِللَقاذِف َتعِر

یُر ال الَحدُّ َکَقولِ  عِز َك ِفي ِبَك  أنَت َوَلُد َحراٍم أو َحَمَلت هِ ُلَغً  َو ال ُعرفًا َیثُبُت ِبِه التَّ أمُّ
َعذراَء أو َیُقوُل یا فاِسُف أو یا شااِرَب الَخماِر َو  ِک و َیُقوُل ِلَزوَجِتِه َلم أِجد یِضها أح

یُر أو یا َحِقیُر أو یا َوِضیُع  تِر أو یا ِخنِز َو َلو کاَن الَمُقوُل َلُه ُمساَتِحّقًا ُهَو ُمَتظاِهٌر ِبالسِّ
یَر ِلالِ  َو َکذا ُکلُّ ما ُیوِجاُب أًذی َکَقوِلاِه یاا أجاَذُم أو یاا  سِتخ اِف َفال َحدَّ َو ال َتعِز

 1أبَرُص.
از آ  بردش بیایرد و آ  کرالن در  کالم  که شخص سب شرده اهر تعرض کرد   ب :ترجمه

 شرودم ثابرت  ر  ه حد ر آ  کالن تعزیر خاطربرای قذف وضع  شده باشد به  لغت و عرف
ای یا مادرت در حیضش به تو حامله شده است یا بره ز رش تو حران زاده :بگوید ین کهامثل 

خور در حال  که شخص سرب  ای شراب ،یا بگوید ای فاسق 2بگوید: من تو را باکره  یافتا
ای  ،ای حقیرر ،ای خروکیا )بگویرد(  ،ه استکردم شراب خورد ش را پنها   فسق وشده 
هایچ حاد و تعزیاری  ،حف کوچف شدن باشدر شخص سب شده مستولی اگ ،پست

                                                           
  252ص حه  4جلد  ، محقق حل ،. شرا ع االسالن ف  مسا ل الحالل و الحران1
قربال مرتکرب ز را . در واقع با این کالن، ز  خود را قذف کرده است چو  معنای کالمش این است که تو 2

ای، ول  چو  کالمش صریحا قذف  یست و احتؤال دارد که ز  به خاطر عؤل دیگری غیر از ز ا مثرل شده
ای را خورد ول  چو  با این کالن خود مؤمنرهپرید  از بلندی بکارتش را از دست داده باشد، حد قذف  ؤ 

 شود.آزار داده است تعزیر م 
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 این کرهمثل  باشدم ها چنین و حکا هر کالم  که موجب اذیت شود  شودمینشامل او 
 اری خوره( ای برص  )بیؤاری پیس (.بگوید ای جذام  )بیؤ

َو إذا قاَل ِللُمسِلِم: أنَت َخسایٌس أو َوِضایٌع أو َرِقیاٌع أو : فرمایدم شیخ طوس  .11
یٌر أو کَ  یُر  لٌب أو َمسٌخ َو ما أشَبَه ذِلَك کاَن َعَلیهِ ِخنِز عِز َفإن کاَن الَمُقوُل َلُه کااِفرًا التَّ

َر إنسانًا ِبَشي ... ءٌ ُمسَتِحّقًا ِلاِلسِتخ اِف َو اإلهاَنِ  َلم َیُکن َعَلیِه َشي ٍء ِمن َو َمن َعیَّ
َو الَعَمی َو العوِر َو ما أشَبَه ذِلَك،  َبالِء الّلِه َتعالی، ِمثِل الُجُنوِن َو الُجذاِم َو الَبَرِص 

أدیاُب،  إاّل أن أو أظَهَر َعنُه ما ُهَو َمسُتوٌر ِمن َبالِء الّلِه َتعالی، کااَن َعَلیاِه ِباذِلَك التَّ
ُر ِبِه ضااّلً کاِفراً   1... َیُکوَن الُمَعیَّ

یرا  ،موم یا داری عیرب و مرذ ،یا پست  ،و زما   که به مسلؤا  بگوید تو خسیس  :ترجمه
 ولایباشد باید تعزیر شرود  هااینو هر آ  چه که شبیه به  ،اییا مسخ شده ،یا سگ  ،خوک 

کافر )یا( مستحف کوچف شدن و اهانت  گویدمیها را به او ر شخصی که این کالماگ
ا سا   را به واسیه بالی خداو دی ما ند دیوا گ  و  و هر ک  ... باشد چیزی بر او نیست

بالی  کره از طررف  یا رسوا کند باشد هااین  و کوری و لوچ بود  و هرچه شبیه خوره و پیس
این کرارش بایرد  خاطر   بوده است را ظاهر کند به خداو د در مخاطب وجود داشته و مخ

 ... شخص رسوا شده گمراه کافر باشد این کهمگر ادب شود 
ِبايَّ  اٌح یَن َفُمبَفأّما َهجُو الُمشرِکِ : فرمایدم هؤچنین ایشا   َو قااَل ِلَحّساان ِِلنَّ النَّ

یشًا َفِانَّ الَهجَو أَشادُّ َعَلایِهِم ِمان َرشاِف  َو قاَل ِلَحّساَن اهُج  ُل َمَعكبرِهیم َو ِج ُه اهُج  ُقَر
بِل   2...النَّ

                                                           
 719و  710ص حه  ،طوس شیخ ، ل تاوی. النهایة ف  مجرد ال قه و ا1
  110ص حه  0جلد  ،طوس شیخ ، . الؤبسوط ف  فقه االمامیة2
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برن ثابرت بره حسرا  چرا که پیرامبر و اما هجو کردن مشرکین مباح است :ترجمه
ؤراه توست و )هؤچنین( بره حسرا  برن ثابرت فرمرود: جبر یل ه که را آ هافرمود: هجو کن 

 ... باشدم شدیدتر از زد  تیر  آ هاقریش را هجو کن چرا که هجو برای 
یاُر، أو یاا َرقیاُع : فرمایردم عالمه حل  .12 أو یاا َوِضایُع، أو یاا  ،َو َلو قاَل: یاا ِخنِز

وُل َلاُه ُمساَتِحّقًا َخِسیُس، أو یا َکلاُب، أو یاا َمساُخ، أو َغیاَر ذِلاَك، َو کااَن الَمُقا
یَر   1.ِلاِلسِتخ اِف، َفال َحدَّ َعَلیِه َو ال َتعِز

یا  ،یا ای پست ،یا ای کسی که دارای عیب و مذمومی ،و اگر بگوید ای خوک :ترجمه
ها و کسی که به او این کالم هااینیا غیر از  ،یا ای مسخ شده ،یا ای سگ ،ای خسیس

ناه حادی بار اوسات و ناه  در ایان صاورتمستحف کوچف شدن باشاد  گویدمیرا 
 تعزیری.

  :فرمایردم در شررح کرالن محقرق حلر محؤد حسن  ج   صاحب جرواهر .13
 «ًا ِلاِلسِتخ اِف َو َلو کاَن الَمُقوُل َلُه ُمسَتِحّق » ،(باشدم  »« اخل)کالن محقق حل  د

یَر »سٍف بِتداٍع أو َتجاُهٍر ِبِ  ِلُک ٍر أو ا ال ِخالٍف، َبال َعاِن الُغنَیاِ  بِ  «َفال َحدَّ َو ال َتعِز
ُب َلُه اِلجُر َعلی ذِلَك  َوَرَد أنَّ ِمن َتماِم  ، َفَقداإلجماُع َعَلیِه َبل َو ال إشکاَل، َبل َیَتَرتَّ

یِب، َو َوَرَد أیضاً  ُنوا َمجاِلَساُکم ِبِغ  الِعباَدِة الَوِقیَعَ  ِفي أهِل الرَّ یِّ  ...یَباِ  ال اِساِقیَن َز
هِي َعاِن ال إلی َغیِر ذِلَك  ُمنَکاِر َبال ُهاَو ِمّما ُهَو دالٌّ َعلی ذِلَك َو إن َلم َیُکن ِمَن النَّ

یُر َعَلی تاِرِك ذِلَك إذا کااَن ِفاي َمقااِم اِلماِر ظاِهُر الَ تاَو  عِز ُب التَّ ی أیضًا َبل َقد َیَتَرتَّ
هِي َعِن الُمنَکِر الواِجَبیِن َعَلیِه ِلُحُصوِل ا ُروِط َنَعم َلیِبالَمعُروِف َو النَّ َس َکاذِلَك لشُّ

مِي ِبما الَی َعُلُه  ما الَیُسوُغ ِلقاُؤه  2 ...ِبِه ِمَن الرَّ

                                                           
  481ص حه  5جلد  ،حل  هعالم، الحدیثة( -. تحریر االحکان الشرعیة عل  مذهب االمامیة )ط1
 423و  421ص حه 42جلد  ، محؤد حسن  ج  ،. جواهر الکالن ف  شرح شرا ع االسالن2
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یی یاا آشاکارا  آن شخص که سب شده و اگر :ترجمه به خاقر ک ری یا بادعت گاذار
ناه حادی  ، در این صورت سب کنندهمستحف کوچف شدن باشد انجام دادن فسقی

ف )بین علمای شیعه( بلکه صااحب کتااب غنیاه بدون اختال و نه تعزیری خوردمی
بلکه شخص هیچ ندارد که اشکالی  .فرموده است که در این مسئله اجماع وجود دارد

تمام  :ده استوارد ش چرا که در روایت ،بردمی به خاقر این گ تارش اجر هم سب کننده
ساتان را مجالکه  و هؤچنین وارد شده در مورد اهل شف است بدگوییبا  شدن عبادت

ینت دهید فاسقین به غیبت کردن اگرر  ،داللت بر هؤین کالن داردو روایات  دیگر که  ... ز
بلکه  باشدم ها  ی علؤاوااظاهر فت ،این وز قبیل  ه  از منکر ها  باشد ا چه گ تن آ  سب

اگر در مقان  شودم گاه  تعزیر بر کس  که بد گو   را )در مورد مستحق آ ( ترک کند اجرا 
ه شرا ط  کند( چرا ک بدگوی مر به معروف و  ه  از منکر که بر او واجب است باشد )ول  ا

 کرده است( بلره  بایرد کالمر  کره گ ترنش بره آ   بدگوی حاصل شده بوده )و او  بدگوی 
 . سبت دهد که مرتکب  شده است مخاطبه کاری را ب یعن شخص جایز  یست را بگوید 

یٍض ِبما َیکَرُهُه الُمواَج ذا ُکلُّ َو کَ : فرمایدم فیض کاشا   .14 ُه، َو ِان َلم ُیوَضاع َتعِر
یَر، َو َکذا  عِز عِللَقذِف ُلَغً  َو ال ُعرفًا َفِانَّ ِفیِه التَّ ِباِلمراِض یِر یِ ُکلُّ ما ُیوِجُب أًذی َکالتَّ

، ِاالَّ أن َیُکااوَن الَمُقااوُل َلااُه  َو الِعَلااِل، َو ُکاالِّ  ُِ ااِحی ّقًا ُمسااَتِح َسااب  َکمااا ِفااي الصَّ
، َبِل الَوِقیَعُ  ِفیِه َمنُدوٌب إَلیهاا  ِلاِلسِتخ اِف ِلَتظاُهِره صِّ ِبالِ سِف َفإنَّه الُحرَمَ  َلُه ِبالنَّ

َبِوي ُِ النَّ ِحی  1.َمرُغوٌب ِفیها، ِلَلمِر ِبذِلَك ِفي الصَّ
عررف اگر چه کره در لغرت و  آیدم با کالم  که مخاطب از آ  بدش  اگرو هؤچنین  :ترجمه

کره موجرب  هرر کالمر  و شودم برای قذف وضع  شده باشد به مخاطب تعرض کند تعزیر 

                                                           
 03ص حه  1جلد  ،فیض کاشا  ، لشرایع. م اتی  ا1



 233 ..................................................................... علؤا در مورد سب یفتاوا

هؤرین حکرا را مرض ها و بیؤاری ها و هر سّب   رسوا کرد  شخص به وسیلهاذیت شود مثل 
 شاودمیشخصی که ساب  این کهمگر هؤا یور که در حدیس صحی  وارد شده است دارد 

چنین شخصی هیچ  کندمیفسقش را ظاهر  که اینمستحف کوچف شدن باشد به خاقر 
و غیبات او  بادگوییحرمتی ندارد به دلیال ناص و روایتای کاه وارد شاده اسات بلکاه 

 چرا که در حدی  صحیحی از پیامبر به آن امر شده است. باشدمیمستحب و پسندیده 
ِد بِن َسارحاَن: ِلَصِحیَحِ  داُو  ...َفَتُجوُز ِغیَبُ  الُمخاِلِف : فرمایدم مال احؤد  راق  .15

یِب َو الِبَدِع ِمن َبعِدي َفأظِهروا الَبراَءَة ِمنُهم، قاَل َرُسوُل الّلهِ  : إذا َرأیُتم أهَل الرَّ
ِهم َو الَقوِل ِفیِهم َو الَوِقیَعِ ، َو باِهُتوُهم  َعُ : الِغیَبُ  قاَل ِفاي َو الَوِقی ...َو أکِثرُوا ِمن َسبِّ

یِن: َوَقَع  َمجَمِع  اُدهعً  ِاغتااَبُهم ِفي الّناِس َوقیالَبحَر خِتصااُص أکَثاِر اِلخبااِر ا َو ُیَؤیِّ
ِة  یِن َو َدعَوی اإلیمااِن َو ااُلُخاوَّ ِللُمخااِلِف  الواِرَدِة ِفي ُقُرِقنا ِبالُمؤِمِن أِو اِلِخ ِفي الدِّ

ُدهِمّما ُیقَطُع ِبَ   ُصوُص الُمِتواِتَرُة الواِرَدُة َعنُهم ساِده َو ُتَؤکِّ ِفاي َقعاِنِهم َو َلعاِنِهم َو  النُّ
صاَری َو أنَجُس ِمَن الِکالِب   1.َتکِ یرِِهم، َو أنَُّهم َشرٌّ ِمَن الَیهوِد َو النَّ

کره  :به خاطر روایت صحی  داود برن سررحا  ... جایز است مخالف غیبت کرد  :ترجمه
از  برا رت خرود را دعت را دیدیدفرمود: زما   که بعد از من اهل ش  و برسول خدا

 ةو الوقیع ...تهؤت بز ید  آ هاو غیبت کنید و به  بدگوی و  را سّب  آ هاهار کنید و زیاد اظ آ ها
: وقیعه ای در مرردن وارد فرمایدم طریح  در کتاب مجؤع البحرین  ،به معنای غیبت است

 این اسات باشدمیمخال ین جایز  غیبت کردند این که مؤیّ  و را کرد آ هاغیبت ساخت یعن  
ایان کاه و  ه اکثر روایاتی که از قرق ما وارد شده به مؤمن یا برادر ایمانی اختصااص داردک

از چیزهایی است که فساد آن قطعی  ندبرادر با ما یا هستند ایمان دارای  ادعا شود مخال ین

                                                           
 213و  211ص حه  24جلد  ،مال احؤد  راق  ،. مستند الشیعة ف  احکان الشریعة1
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در قعن و لعان و تک یار  دهوارد شه از اهل بیتای کروایات متواتره همچنیناست و 
 .مؤکد این قول است هستند از یهود و نصاری و نجس تر از سگتر بد این کهو  آنها
َبَعاِ   جااُء الُماؤِمِن هِ : فرمایردم ا طاری شیخ .16 اِ  اِلر َز َو احَتاَر  ...َحاراٌم ِباِلِدلَّ

ُه َیُجاوُز َهجاُوه ِبالُمؤِمِن َعِن الُمخاِلِف  جااُء احِتراِماِه، َو َکاذا َیُجاوُز هِ  ِلَعاَدِم  َفإنَّ
قِتصاِر َعَلی الَمعاِیاِب الَموُجاوَدِة لِکن ِبَشرِط اال َخَذ ِبِبَدِعهِ ِع ِلَئالَّ ُیؤ ال اِسِف الُمبدِ 

َم ِماَن الَخَباِر ِفاي  ِفیِه، َفالَیُجوُز َبهُتُه ِبما َلیَس ِفیِه ِلُعُموِم ُحرَمِ  الِکذِب، َو ما َتَقادَّ
االُم ِفاي َحافِّ الُمبَتِدَعاِ :  ا ِفاي ال َیطَمُعاو  بااِهُتوُهم َکايالِغیَبِ  ِمن َقوِلِه َعَلیاِه السَّ

هاُم الُمؤِمِن ِبِه، ِبأن إضالِلُکم َمحُموٌل َعلی ا نِّ ِبِهم ِبما َیحُرُم اتِّ هاِمِهم َو ُسوِء الظَّ تِّ
ُه زا ُل َو َیحَتِم ِذکَر ما َلیَس ِفیِه ِمن باِب الُمباَلَغِ   ٍن، أو ساِرٌق َو َکذا إذا زاَدهُیقاَل: َلَعلَّ
ِبَتجِویِز الِکذِب َعَلایِهِم ِِلجاِل الَمصاَلَحِ  َفاإنَّ َمصاَلَحَ  َتنِ یاِر  ظاِهِرهإبقاُؤه َعلی 

 1.الَخلِف َعنُهم أقوی ِمن َم َسَدِة الِکذِب 
حرران  ...مؤمن به دلیل ادله چهارگا ه )قرآ  و سرنت و عقرل و اجؤرا (  هجو کرد  :ترجمه

جاایز اسات  مخالف جوه چرا که دوری کرد قید مؤمن از مخالف )سنی( او ب ت،اس
این احترامی ندارد و همچنین هجو کردن فاسف بدعت گذار به خاقر  این کهبه خاقر 

او موجود  که در هایعیب تنها این کهبه شرط  ول  جایز است ش قبول نشودهایبدعت که
 جرایز  یسرت وجود  ردارده او به واسیه عیب  که در او تهؤت زد  ب بنابرایناست را بگوید 

و اما آ  روایت  که در بحس غیبت گذشت کره حضررت  ،دله حرمت غیبت عان استچو  ا
در حق بدعت گذار فرمود: به او تهؤت بز ید که در گؤرراه کررد  شرؤا طؤرع  کنرد حؤرل 

سوء ظن داشته باشد آ  ها با چیرزی کره مرتها  آ هارا متها کند و به  آ ها این کهبر  شودم 
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یا دزد اسرت و هؤچنرین اگرر از  شاید او ز ا کاربگوید: یعن   ،کرد  مؤمن به آ  حران است
که روایت بر  و البته احتمال دارد به او بگوید،باب مبالغه عیب و ص ت  که در او  یست را 

 ،جایز بدانیم را به خاقر مصلحت آنهادروغ بستن بر  یعنیاشته شود ظاهرش باقی گذ
 .است م سده دروغاز  ترقوی آنهااز  مردمصلحت متن ر کردن م چرا که

 وزُ ُج یَ ، فَ ِن ؤمِ الُم بِ  ِ  یبَ الِغ  ِ  رمَ ُح  صاُص اختِ  اِلخبارِ  َر ظاهِ  إنَّ  مَّ ثُ : فرمایدم هؤچنین ایشا  
 ِف طَلاُم لِ  وایااِت الرِّ  عِض بَ َکا ِ  اآلَیا وِم ُماُع  ُم هُّ َو َتا َو  هعُنالَ  وزُ ُج ما یَ ، کَ ِف خالِ الُم  اغتیاُب 

یااِن َج  ِم َد َع  م َو ِه رامِ احتِ  ِم َد ن َع مِ  ِب ذَه الَم  ِة رورَ َض بِ  َم لِ ما ُع بِ  دفوٌع ، مَ ِم سلِ الُم   أحکااِم  ر
ه ُتاوَّ ُخ ا َت بَ ن ثَ َم بِ  صٌّ ختَ مُ  ِ  ي اآلیَ فِ  وَر ذکُ الَم  مثیَل التَّ  أنَّ  َع مَ لیاًل ... م إاّل قَ یِه لَ َع  اإلسالِم 

 1... نهُ ي َع رِّ بَ التَّ  َب َج ن َو مَ  مُّ ُع ال یَ فَ 
رام اسات بناابراین مؤمن ح ا غیبت کردنین چنین است که تنهظاهر روایات اترجمه: 

، و این تروها کره آیره باشدایز است همانطور که لعنش جایز میمخالف ج غیبت کردن
چرا کاه از مردود است  شودم قرآ  ما ند بعض  روایات عان است و شامل میلق مسلؤا  

 ضرورت مذهب دانسته شده که مخال ین حرمت و احترامی ندارند و احکام اسالم بر
که تمثیلی که در آیه وارد  عالوه بر اینمگر مقدار کؤ  از احکان ...  شودمیجاری ن آنها

یش ثابت شده باشد در نتیجاه شاامل کسای کاه  شده مختص به کسی است که برادر
 ... شودمیاز او واجب است نجستن براهت 

یاَب ِفاي اخِتصااِص تَ  ...: فرمایدم فخرالدین طریح  .17 یِم َفااعَلم أنَّاه ال َر حاِر
 ، ً الِل ِکتابًا َو ال ُسنَّ َ  الُحکِم َغیُر ُمِتناِوَلٍ  ِِلهِل الضَّ ، َفإنَّ أِدلَّ الِغیَبِ  ِبَمن َیعَتِقُد الَحفَّ

ِهم َو الَوِقیَعِ  ِفیِهم ٌُ ِبَسبِّ ی  2 ... َبل ِفي َبعِض اِلخباِر َتصِر
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تقاد باه حاف تنها غیبت کسی حرام است که مع بدان هیچ شکی نیست که ... :ترجمه
دالهل حکم حرام بودن غیبت هم از نظر کتااب و هام از نظار سانت اهال  چون باشد

و  بادگوییو  آنهاابلکه در بعضی روایات باه ساب کاردن  شودمینگمراهی را شامل 
یُ شده استغیبت کردنشان   ... تصر

عبد الله بن  ور الدین بن  عؤة الله موسروی جزا رری در شررح کرالن فریض کاشرا    .18
ُر ُکالُّ مُ » (باشدم  »«فیض کاشا   درو  : )کالن مایدفرم  ٍض ِبماا َو َکاذا ُیَعازَّ َعارِّ

ي ِبزاِنَیاٍ  أو ِبما َیُدلُّ َعَلیِه ُعرفًا َکَقوِلِه ما َانا ِبزاٍن َو ال «ُه ِمَن الُ ُجورِ َیکَرُهُه الُمواَج   ُامِّ
عِییرِ  ِبَغیِره َسب  َکما ِفاي َصاِحیَحِ   ِعَلِل َو ُکلِّ ِباِلمراِض َو ال ِمّما ُیوِجُب اِلذی َکالتَّ

حمِن بِن َاِبی َع  ساِتخ اِف ِبالُمساِلِم ِلُحرَمِ  اال بِد اللِه َعن َاِبی َعبِد اللهِ َعبِد الرَّ
اُه ال ُحرَماَ  َلاُه  »ِباِه فَ  َتظاُهِره»ِفسِقِه َو  «ُمسَتِحّقًا َلُه ل»الَمُقوُل َلُه  «ِااّل َان َیکوَن » ِانَّ

َمرُغوٌب ِفیها  «َوِقیَعُ  ِفیِه َمنُدوٌب إَلیهاال»ِبِه َشیئًا َبِل  سِتخ اُف َو ال ُیوِجُب اال  ِئٍذ ِحینَ 
َبِويِّ  ُِ النَّ ِحی  1... ِلَلمِر ِبذِلَك ِفي الصَّ

بره  آیردم و مخاطرب از آ  بردش  کنردم کالم  که داللت بر فجور با هر ک   و :ترجمه
 ایرن کرهکالن عرفا باید داللت بر فجور کند مثرل البته  ،شودم تعرض کند تعزیر  مخاطب

ما نرد کلؤرات  کره  یرا غیرر از ایرن2بگوید من ز ا کننده  یستا و مادرن ها ز ا کننده  یسرت
هرا و بیؤراری هرا ومریضر  اا کرد  و سرز ش کرد  شرخص برموجب اذیت شود مثل رسو

داللره از حضررت که در روایت صحی  عبدالرحؤن بن اب  عب )خالصه( هر سّب  هؤا یور
مگار و دلیل این حکا حرمت کوچ  کرد  مسلؤا  است، وارد شده است امان صادق

تحف کوچاف مسبه خاقر فسف و در آشکارا انجام دادن آن شخص سب شده  این که
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موجب هیچ  در این هنگام هیچ حرمتی ندارد و کوچف کردن او چرا که او ،باشد شدن
و پسندیده است چرا که باه  کردن او مستحب و غیبت بدگوییبلکه  شودمین تعزیری

 ... آن در حدی  صحیحی که از پیامبر وارد شده امر شده است
َو َسبُّ َغیِر اهِل االیمااِن : فرمایردم ر بن خضر مالک  کاشف الغیاء  ج  جع  .19

فَضااِل الّطاعاااِت الُموِصااَلِ  الاای ِرضاااِء َربِّ الُمشاارِکیَن ِماان أ ِمااَن الُمسااِلمیَن َو 
 1.ِمیَن العالَ 

ین سب کردن مسلمانان و مشرکین که جزء اهل ایمان نیستند از با فضیلتو ترجمه:  تر
 .رساندقاعات و عباداتی است که انسان را به رضایت خداوند عالم می

الُمشرِِکیَن َفاال َکاالَم َو ال  ...َو أّما : فرمایدم شیخ مهدی کاشف الغیاء  ج   .21
ِهم َو َشاتِمِهم ماا َلام ِخالَف ِفي َجواِز َهجِوِهم،  َکما ال َکالَم ِفي َجواِز َلعِنِهم َو َسبِّ

َحّسانًا ِبَهجِوِهم َو ، َو َقد أَمَر َرُسول اللهِ شاً َیُکن َقذفًا َمَع َعَدِم َشراِهِطِه أو ُفح
ُه أَشدُّ قاَل:  باِل  إنَّ رِِکیَن َو الّظاِهُر إلحااُق الُمخااِلِ یَن ِبالُمشا ... َعَلیِهم ِمن َرشِف النَّ

، َبال َلَعالَّ هِ  ِلَعَدِم الَ رِق َبیَن الُک ِر اإلساالِميِّ  وِس ُؤ َءُهم َعلای ُر جااَو اإلیمااِنيِّ
ُ . اِلشهاِد ِمن أفَضِل ِعباَدِة الُعّبادِ  ِقیَّ  2ما َلم َتمَنع ِمن ذِلَك التَّ

 اختالفای در جاایز باودن هجوشاان وجاود نادارد هیچ کالم و و اما مشرکین :ترجمه
وجاود نادارد  آنهاو دشنام دادن به  و سب ر که هیچ کالمی در جایز بودن لعنهمانطو 

کرره  چرررا البتااه تااا مااادامی کااه قااذفی کااه شااراه  آن وجااود ناادارد یااا فحااش نباشااد
 آ هرا و فرمرود: هجرو کررد  امر کررد حسا  بن ثابت را به هجو کرد  مشرکینپیامبر

را مخال ین )سانیان( هام باه مشارکین و ظاه ...است  آ هااز زد  تیر به  شدیدتر شا برای
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یادن باه ایماان  شوندمیملحف  یادن باه اساالم و ک ار ورز چرا که فرقی بین ک ار ورز
ین  بلکه شاید هجو کردن مخال ین در محضر همه و به صورت علنی از باشدمین برتر

 البته اگر تقیه از این کار منع  کند. عبادت عبادت کنندگان باشد
َو َسابُّ َغیاِر اهاِل االیمااِن ِمان : فرمایردم ین  عامل سید جواد بن محؤد حس .21

 1.َشراِهِ  االیماِن 
 .و سب کردن غیر اهل ایمان )مخال ین( از شراه  ایمان استترجمه: 

 َو  یَن کِ شاِر الُم  َن ِما ِن ؤمِ الُما یَر جا َغ و َه لَ  َو : فرمایدم شیخ حسن کاشف الغیاء .22
 دُّ أَشا هُ نَّ اِ  قاَل  م َو هِ جوِ َه بِ انًا ّس َح يُّ بِ النَّ  َر أمَ  :َد رَ د َو قَ  َو  م جازَ نُه مِ  یَن ِ  ضَع ستَ الُم 

حشاًا أو ن فُ کُ م یَ م ما لَ ُه عنُ لَ  م َو ُه تُم َش  م َو ُه بُّ َس  وزُ ُج ذا یَ کَ  َو  باِل النَّ  شِف ن رَ م مِ یِه لَ َع 
 ِة بااَد الِع  َن ِمافَ  ِ  الَّ الّضا ِق الِ اَر  جاُو ا َه أّما َو  ... واِز الَجا ِ  راهِ َشالِ  ٍع جاامِ  یَر ذفًا َغ قَ 
 َن َمازَ  َك ذِلا ورِ ُد ي ُصاِفا ِ  یَّ طِع الَق  ِة یرَ لسِّ لِ  َو ، اِلمرِ  ِ  بَ ي عاقِ فِ  یَن کِ شِر لُم م لِ ِه ساواتِ ُم لِ 

 م َو ُه لَ  یَن الهاِج  راِء َع لشُّ لِ ِ  مَّ اِلهِ  یرِ قِد م و تَ ِه أتباعِ  َو  یَن یِّ اِس بّ الَع  َو   َ یَّ ي أمَ نِ بَ   اِء لَ ُخ 
 هِ أتباعِ  َو   َ یَ عاوِ مُ  َع مَ یِن َس الُح  َو  ِن َس الَح  َو ي  لِ ن َع مِ  َر َد  ما َص ن إاّل کُ م یَ و لَ لَ 

 م َو ِه بِّ َس  م َو ِه تِم ن َش مِ  َد رَ ما َو  َو  ی کَ لَ  ُ  أبَس  َو  جِو الَه  َن مِ  ُم أعَظ  َو ا ُه ّم مِ  هِ ساهِ لَ ُج  َو 
 َو  َك لای ذِلادًا َع شااهِ  ُح أصَر  ِ  ه اِلمَّ هِذ  وُس ُج م مَ ُه أنَّ  َو  الِب الِک  َن مِ  ُس م أنَج ُه أنَّ 
َن َد ن تَ مَ  ِ  الَّ الّض  ِق َر الِ  بِ  ُف لَح یُ  یَق َق  َب کَ ارتَ  م َو ِه ینِ ِد بِ  یَّ ن م ِماُه ذَو ذی َحااحَتا م َو ُه ر

ا وَن ُق نافِ الُم  َك أولئِ  َو  هِ لبِ َق بِ  فَّ الَح  َد َق عتَ اإن  َو  أو داٍع  ٍ  یَّ قِ تَ  یرِ َغ   هاا َو وا بِ ُد َحاَج  یَن ِذ الَّ
 2.مُه ُس تها أنُ  نَ یَق استَ 
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را هجاو کناد جاایز ین و مستضع ین از مشارکین یعنی مشرکو اگر غیر مؤمن  :ترجمه
مشررکین را امر کرد که  به حسا  بن ثابترسول خدا چو  در حدیس وارد شده است

همچنین ساب و و  باشدم شدیدتر از زد  تیر  آ هاهجو کرد شا  برای  هجو کند و فرمود:
را نادارد تا مادامی که فحش یا قذفی کاه تماام شاراه  جاواز  آنهاو لعن کردن  دشنام
در  آ هراچررا کره جزء عبادات اسرت های گؤراه و اما هجو کرد  فرقه ... جایز است نباشد

( و هؤچنین رو دم جهنا  مساوی هستند )یعن  هر دو بهو عاقبت کارشا  با مشرکین یک  
 آ هاالعباس و تبعیت کنندگا  از امیه و بن ی خل ای بن ها اای که در زمه قیعیهبه دلیل سیر

 ایرن کره)لعنة الله علیها اجؤعین( در صدور هجو کرد شا  وجود دارد و هؤچنین به دلیل 
و اگر  بود مگر  ا دا د تقدیر  ؤودههکردم های گؤراه را( هجو را )فرقه آ هاا ؤه از شعرای  که 

درباره معاویه و تبعیت و امان حسن و امان حسینهؤا  چیزی که از حضرت عل 
 باشدم از هجو   مجلسا ش صادر شد یعن  هؤا  کلؤات  که بزرگتر و بدترها کنندگا ش و 

تار از نجاس این کهو  آنهاو سب کردن دشنام دادن  در و آنچه وارد شده کردم ک ایت 
ین شاهد است بر  باشندمیمجوس این امت  سگ هستند و یُ تر هجاو  ایان کاهصر

را بررود و پرای  آ هامعتقد شود و راه  آ هاو هرک  که به دین  گمراه عبادت است هایفرقه
ای )چیزی که او را به دلیرل یا کشا ندهتقیه ای  این کهبگذارد بدو   آ هاخود را در جای پای 

اگر چه  شودم های گؤراه ملحق به فرقهبکشد مثل تقیه( در کار باشد  آ هاموجه  به سؤت 
  کسا   که حق را ا کار کرد د در منافق هستند هؤا هااینکه به قلبش معتقد به حق باشد و 

 به حق یقین داشت. آ هاال  که     ح
: )کرالن شریخ فرمایردم شیخ م ل  بن حسن صیؤری در شرح کرالن شریخ طوسر   .23

م : إذا َلايُّ ِع افِ الّش  قاَل  «وهکُر مَ  عرِ الشِّ  إنشاُد »: یُخ الشِّ  قاَل  (باشدم »« طوس  داخل 
ه کرَ ما یُ نَّ اِ  ، َو ُد َم عتَ الُم  َو هذا ُه  َو  باحاً مُ  کاَن  ساِء النِّ بِ  یباً شبِ ال تَ  َو  جواً ال َه  َو  ذباً ن کِ کُ یَ 
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ال  َو  کاٍن ي مَ فِ ٍد مَّ َح مُ  آِل  دُح ه مَ کرَ ال یُ  َو  ِد ساِج ي الَم فِ  َو  ِ  مَع الُج  َو  ضاَن مَ ي َر فِ 
 1.مهِ وِّ ُد َع  جُو ذا َه کَ  َو  ماٍن زَ 

: اگرر دروغ و گویدم : خوا د  شعر مکروه است شافع  فرمایدم شیخ طوس  :ترجمه
و این هؤا  فتروای  اسرت کره بره آ  اعتؤراد  ،هجو و عشق ورزی به ز ا   باشد مباح است

و مادح ماه رمضا  و روز جؤعه و در مسجدها مکروه است  و شعر خوا د  تنها در شودم 
 ر هیچ مکان و زمانی مکروه نیست.دو هجو کردن عدوشان کردن آل محمد

هرای ای دارد که درآ  سربلعنیه مشهورهصیرالدین قوسیخواجه ن :ف گویدمؤلّ  .14
زده فطرل اسرت کره هرر زیادی به سرا  مخال ین داده است و این لعنیه مشتؤل بر پرا 

محؤرد به یک  از معا دین و ظالؤین در حق آل پاک جناب حضرت  فطل  مخطوص
ا در د است تؤران آ  رلعنیه او مؤلو از سب و دارای فوا  و چو  باشدم مطی  

 :وریاآاین قسؤت م 
 «خواجه نصیرالدین قوسی لعنیه مشهوره»

 :ردم َو آِل  فصل اول َحؤَّ َل ظراِلام َظَلرَا َحرقَّ م  راَّ الَعرن أوَّ حیِا الّله  حؤِن الررَّ ِبسِا اللرِه الررَّ
دم  َحؤَّ ا م  ه  ندیُف ااَلکَبُر ااَلحَمُف ااَلبَتُر الکاِفُر الَمردو َو َغَطَب َحقَّ ُد ثااِنی َو ُهَو الزِّ

ِذی أ َکَر َحقَّ  إثَنین ِنمروُد ال اِسُف ال اِجُر الُمشرُِک الَمطروُد  وِل ألَّ س  و  الرَّ و  اللِه َو َعد  َعد 
قاَوِة َخِسَر الد  یا  الَلِة َو الشِّ َرِک َرأس  أهِل الضَّ و   ِبَقعِر الدَّ وِل غاِصب  أرِض َفَدِک الَؤدف  الَبت 

ُب َو اآلِخَرِة  هاَمِ  الُمَلقَّ د  ِف  َعذاِب َیوِن الِقیاَمِة قاِطع  َحقِّ الِخالَفِة  ِبَکلِب واِدی التَّ بَّ َؤ الؤ 
حاَفِة َلعَنة  اللِه َعَلیهِ   2أبوَبکِر بِن أِب  ق 

                                                           
   307ص حه  3جلد  ،شیخ م ل  بن حسن صیؤری ،منتخب الخالف یاخالف و خالصة االختالف . تلخیص ال1
  13ص حه  ،استرآبادیعل  بن داود  ،. ا ساب النواصب2
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 :اَّ الَعِن  فصل دوم ِقیَّ ااَلعَظم َو الُملِحَد الُمشرَِک الُمجَتَذمالّله  لرِا  الشَّ ِر یَ  َاهِل الو 
وَّ اللِه  رابم باِعَس ِایجاِد الّناِر َو َعد  صِّ الَجل ِّ غاِصَب َحقِّ َاِب  ت  وَ  ِبالنَّ وَّ الَول ِّ الَؤلع  َو َعد 

وَن ِمرَن  رِة شراِفِع َیروِن الِحسراِب الَؤحرر  مَّ َب الَؤسِجِد َو الِؤحراِب ِفرَعروَ  ا  َخرِّ الَعذاِب م 
وَد ااَلعؤاِل َو اآلداِب ال واِب َمرد  وِل  ااَللباِب الکاِفَر ِف  َج الَحَسناِت َو الثَّ ِع یرؤّواِلَا ِعنَد ا 

َب ِبَجؤیِع الِعقاِب  َعذَّ َقِر الَکاّذاَب ال ااِجَر الُمرَتادَّ الِکتاِب الؤ  الُمخاَقَب ِبَکلِب السَّ
عَنة  َو الَعذاب   الُمرتاَب  َؤَر بَن الَخّیاِب َعَلیِه اللَّ َد ِف  َغَضِب الَؤِلِ  الَوّهاِب ع  َخلَّ  1الؤ 

 اَّ الَعِن  ل سوم:فص ال اِساَف الَخلیَ رَة ِبَغیرِر الَحرقِّ  ااَلَشلَّ ااَلعَرَج ااَلحَمَف ااَلعَوَج الّله 
کَبَر ال اِجَر الُمنا یطاِن  ِفَف الکاِفَر أ َدّجااَل سراِرَق َکرالِن اللرِه الَؤِلرِ  الِؤّنراِ   ُولِد الشَّ

قُوِم  ماِن شاِرَب الزَّ بِیرَل أهِل النّ  اِ  إمانَ الِبَ  الَقِیر آِخِرالزَّ وَ  َو هامراَ  م  یراِ  ثاِلَس قرار 
رآِ   َب ِبَکلِب ااَلوثاِن اآلیاِت َو أحکاِن الق  حؤِن  الُمَلقَّ ایطاَن الواِصَل إل  ِعقاِب الررَّ الشَّ

یطان یرا    بَن الشَّ عَنة  َو النِّ ثؤاَ  بَن َعّ ا  َعَلیِه اللَّ  2ع 

 اَّ الَعِن  :فصل چهارم یَرَة الالّله  ر حاِرَبرَة َحررَب الَجؤرِل  َملُعوَنَ  الّطاِغیَ  الباِغیا َ الشَّ الؤ 
َرِک ااَلسرَ ِل ِمرَن الّنراِر  َبَة ِف  َقعِر الدَّ َعذَّ َدَة ِف  الَعذاِب الَؤِلِ  ااَلعَوِا ااَلَجلِّ الؤ  َخلَّ الؤ 

لیَلَة ِف  َیوِن اآل ّجاِر الذَّ ّ اِر َو ال   لِعرین ِبنَت َشِریِر ااَلشراِر َو َخلیَ ِة الک  ِتَیِة ِبنَت َاِب  َبکررم الَّ
 3عاِیَشَة َلعَنة  اللِه َعَلیها

 :حؤِن َو  فصل پنجم اَّ الَعن حاِرَب َخِلیَ ِة الرَّ ِ  الّله  ابحاِن َمُجوَس أمَّ َشرّداَد  َرُساوِل السُّ
ررؤِمنیَن  َاهررِل  وَّ َامیِرالؤ  وَّ اللررِه َو َعررد  َکّنرر  ِبخرراِل الکرراِفریَن َبیررِت ااَلِمرریِن َعررد   الؤ 

یَن  الِ ِل َو  َاِمیَرال اِسقیَن َو ال اِجر وَ  ِبالردَّ رَسلیَن الَؤلع  ِد الؤ  َو َسَبَب َتضییِع َمذَهِب َسیِّ
                                                           

  10ص حه  ،استرآبادیعل  بن داود  ،. ا ساب النواصب1
  19ص حه  ،استرآبادی عل  بن داود ،. ا ساب النواصب2
  359ص حه  ،استرآبادید عل  بن داو ،. ا ساب النواصب3
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رَ   َؤسِّ یِن م  لیَن َو اآلِخِریَن َلعَنًة َعَلیِه ِمَن اآلِ  ِال  َیوِن الدِّ رهاِ  ِر یَ  ااَلشِقیاِء ِمَن ااَلوَّ الب 
غ لِا َو الِبدَعِة َو الی  حؤِن الو  َیَة بَن َاِب  س  یا  َعَلیِه َغَضب  الرَّ عاِو  1یاِ  م 

 :اَّ الَعِن  فصل ششم اّ اَک الّظااِلَم الّله  اّحاِک الکااِفَر الُمنااِفَف السَّ ناِدیَف باَن الضَّ الزِّ
ناا قاِترَل  العاِصَی الّطااِغَی البااِغَی الُمعااِدَی الُم ِساَد الُملِحاَد الُمجاِرَم َوَلاَد الزِّ

ِدالش   ه  ِف  اآلِخَرِة َسیِّ َد َوجه  َسوَّ ِذی َعَجَز َعن َلعِنِه َجؤیع  ااَلشیاِء الؤ  َهداِء أشَق  ااَلشِقیاِء الَّ
ؤاِء  َد ِبَسَخِط خاِلِق ااَلرِض َو السَّ َقیَّ ل  الؤ  ِجَس الَکلَب الّظاِلَم الَمُجوَس َو االو  ِفر   النَّ

یِة َلعَنة  اللهِ  عاِو َیِة َیِزیَد بَن م   2َعَلیهِ  َقعِر الهاِو

 :اَّ الَعِن  فصل ه تم ناِدیَف الّله  الکاِفَر ال اِسَف ال اِجَر الُمناِفَف الُمشارَِک الَملعاوَن الزِّ
یَد الَمردوَد  ِر وَّ  الَمطعوَن الّظاِلَم الَجّباَر الَمّکاَر الشَّ وَّ اللِه َو َعد  ثؤاَ  الَغّداِر َعد  کاِتَب ع 

ِقَ   ؤِمنیَن الَکّراِر الشَّ روِد َو الَعرَدِن  َاِمیِرالؤ  ج  َمِا الخراِ َن الخاِسرَر ِفر  الو  الَؤشهوَر َبیَن اال 
یَر الواِد الَعَرِب َو الَعَجِم  َا َمرواَ  بَن َحَکا َلعَنة  اللِه َعَلیهِ  ِخنِز  3الّداِ َا ِف  َعذاِب َجَهنَّ

 :خَتِرَ  الِبدَعِة ِفر فصل هشتم َف احاِدیِس الِخالِف م  َطنِّ اَّ الَعن م  رواِف الّله    الَحرجِّ َو الیَّ
سناَس الَجّباَر الَمنکوَر الَخّناَس  َوسِوس   الکاِفَر الّطاِمَع الّلِعیَن النَّ ِذی ی  ردوِر  الَّ ِفر  ص 

وَّ َامِیِرالَبَرَرةِ  وَّ اللِه َو َعد  َریَرة َلعَنة  اللِه َعَلیهِ  ،الّناِس َعد   4َشیَخ الَکَ َرِة َو الَ َجَرِة َاباه 

 :ؤروَد َو َشّداَد باِعَس َاهرِل الِ سراِد  ِة َو الَبغداِد ثاِ   اثَنیِن اَّ الَعن َاِمیَرالکوفَ الّله   فصل نهم ِ
رلِّ َصرالحم َو َسردادم  َأ ِمرن ک  َبرَّ الَؤلعوَ  ِف  الَؤبَدِأ َو الَؤعاِد الکاِفَر ِف  اآلباِء َو ااَلجداِد الؤ 

                                                           
  71ص حه  ،استرآبادی ، عل  بن داود. ا ساب النواصب1
  71ص حه  ،استرآبادی ، عل  بن داود. ا ساب النواصب2
  451ص حه  ،استرآبادی ، عل  بن داود. ا ساب النواصب3
  314ص حه  ،استرآبادی ، عل  بن داود. ا ساب النواصب4
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ناد الَؤشهوَر ِف  َج  ناِدی الؤ  ضَیرَّ ِف  َیوَن ی  ِر َو الِعناِد الؤ  وَث الَقاّواَد ؤیِع الِبالِد ِبالشَّ یُّ  الدَّ
یاطینَلَعَنه  ال َبیَداللِه بَن زیادم َلعَنة  اللِه َعَلیهِ  له  َو َحَشَره  َمَع الشَّ  1ِف  َیوِن الَؤعاِد ع 

 :ؤِکناِت َو اعَتَرَف ِبَبغِیِه َافرر فصل دهم لِؤِه آحاد  الؤ  اَّ الَعن َمن أَقرَّ ِبو  اد  الَؤوجروداِت الّله 
رواِب َو  ؤاواِت الخاِ َف ِف  َیوِن الَعَرصراِت الَؤحرروَن ِمرَن الثَّ الَؤذموَن ِف  ااَلَرِضیَن َو السَّ

ؤِمنیَن  َرجاِت َمغضوَب َربِّ العاَلِؤیَن قاِتَل َامیِرالؤ  سوِل َو َاهِل الدَّ وَّ الرَّ وَّ اللِه َو َعد  َعد 
نِزیرِل َبیِت الَجلیِل الّشوَن الَؤلعوَ  فِ  یرِل الِکتراِب َو التَّ  ،  الَتوراِة َو ااِل ِجیِل الَؤیشروَن ِبَتأِو

نا َده  الله  ِف  َعذابم ِغال م َو ِش  الَیهوَد ال اِجَر الَبخیَل َوَلَد الزِّ ِذی َخلَّ حؤِن الَّ دادم َعبرَدالرَّ
لَجا راِدی َلعَنة  اللِه َعَلیهِ  بن م   2الؤ 

 :اَّ الَعن َمن فصل یازدهم ِقرَّ ِبِخالَفِة َاِب  َبکِر بِن َاِبر   الّله  َدَخَل ِف  َسِقیَ ِة َبِن  ساِعَدة الؤ 
وَّ َرسوِل الَؤِلرِ   وَّ اللِه َو َعد  ریَد َعد  وَ  الشَّ ِذی أ َکَر َبیَعَة َیوِن الَغدیِر الکاِفَر الَؤلع  حاَفة الَّ ق 

صاری َو الَیهودِ الَؤعبوِد  َل َعَلیِه َکلُب النَّ ِذی ُفضِّ الّضرالَّ الهاِلرَ   الَمردوَد الغاوي الَّ
 3َعوَ  بَن ماِل م َلعَنة  اللِه َعَلیهِ 

 :هاِجِر َو ااَل طاِر  فصل دوازدهم اَّ الَعن َشدیَد الَعداَوِة ِمَن الؤ  لیَل الَخبیَ  الّله  ِذی  الذَّ الَّ
ِذی َلا ی   ناِفِقیَن َو ااَلشرار الَّ ّجاَر ِر یَ  الؤ  ّ اَر َو ال   ختراِر أعاَ  الک  ؤِمن ِباللِه َو َرسروِله الؤ 

ناِفقیَن ِال  الّناِر  ُِ َدلیَل الؤ  ُِ َو الَقباِه ُِ جاِمَع السَّ اِه قَتردی  َعیَن الَمعاِیِب َو الَ ضاِه م 
حؤِن َاهِل الب    4َعوفم َلعَنة  اللِه َعَلیهِ  بن هتاِ  َو الَخوِف َعبَد الرَّ

                                                           
  79ص حه  ،سترآبادیا ، عل  بن داود. ا ساب النواصب1
  411ص حه  ،استرآبادی ، عل  بن داود. ا ساب النواصب2
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 :اَّ الَعن  فصل سیزدهم یِن الالّله  وَریِن الباِغَییِن ِف  الَبرِّ   اِسَقیِن الکاِفَر وَ یِن الَؤشه  الَؤلع 
ین  ر َّ لِا ِف  الَؤشِرَقیِن َو الَؤغِرَبیِن باِعَث  َحرِب الَجَؤرِل َو الطِّ َو الَبحَرین ِر ِیَ  َاهِل الو 

نِدیَقیِن َمَع ِاماِن الَکوَ یِن،  یِن الزِّ لَحةَ  الکاِفَر ِل الَخیِر أعِن  الیَّ ب  َبیر َلعَنة  اللِه  قاِطَع س  َو الز 
 1َعَلیِهؤا

 :راَّ الَعرِن  فصل چهااردهم یِن الَخِبیَثایِن الّله  الّظااِلَمیِن الّطااِغَییِن البااِغَییِن الکااِفَر
یِن الکاِذَبیِن الَمجُنوَنیِن  ِجَسیِن الّساِحَر حَسیِن النَّ وَمیِن ِمن َثواِب َیوِن الَوعِد  النَّ الَؤحر 

َبه   دیِد أعِن  َسعدًا َو َسعیَد َلعَنة  اللرِه َعَلیِهؤرا َو الَوعیِد َعذَّ  –َؤا الله  ِف  الَعذاِب ااَلِلیِا الشَّ
 .باشدم منوور سعد وقاص و سعید بن عاص برادر عؤرو بن عاص 

 :ؤا َبنِ  فصل پانزدهم ا َجؤیعًا ِسیَّ اَّ الَعنه  َل راءالّله  رَة قاِطَبرًة َو خ  َمیَّ َبِنر  الَعّبراِس َو َمرن    ا 
یِن آمیَن یا َربَّ  ا ِال  َیوِن الدِّ اَّ الَعنه   تاَبَعه  راَّ العاَلِؤیَن الّله  ا َجؤیعًا ِال  َیروِن الِقیاَمرة الّله 

نَّ الَحَکا  َیَة َو عاِیَشَة َو َح َطَة َو ِهندًا َو ا  عاِو ثؤاَ  َو م  َؤَر َو ع  الَعن َارَبَعًة َو َارَبعًا َاباَبکرم َو ع 
به   اَّ َعذِّ  2ا َعذابًا َیسَتِغیس  ِمنه  َاهل  الّناِر آِمیَن َربَّ العاَلِؤیَن.الّله 

یِن َو أّماا َهجاُو الُمخااِلِ یَن أِو الُمباِدِعیَن ِفاي ا: فرمایردم آیت الله خو   .25 لادِّ
َم ِفي َمبَحِ  الِغیَبِ  أنَّ الُمراَد ِبالُمؤِمِن ُهاَو القاَفالُشبَهَ  ِفي َجواِزه ُه َقد َتَقدَّ ِهاُل ، ِِلنَّ

ِ  ااِلثنی َعَشر، َو َکونِ  ُِ أنَّ ماا َدلَّ َعلای  یِهم ُم َتَرِض ِبإمَرِة اِلِهمَّ الّطاَعِ  َو ِمَن الواِض
یَعِ  َفَیخُرُج َغیُرُهم َعن ُحُدوِد ُحرَمِ  الَهجِو  ُحرَمِ  الَهجِو ُمخَتصٌّ ِبالُمؤِمِن ِمَن الشِّ

َم ِفاي الَمبَحاِ  الَماذکُ   وِر ماا ُیرِضایَك ِفاي الَمقااِم َو َیقَنُعاكَموُضوعًا َو َقد َتَقدَّ
یِن أِو  ُحرَمِ  الَهجِو ِبماا َذَکرنااه ِبَتخِصیِص  َو َهال َیُجاوُز َهجاُو الُمباِدِع ِفاي الادِّ
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الُعُیاوِب  الُمخاِلِ یَن ِبما َلیَس ِفیِهم ِمَن الَمعاِیِب أو ال ُبدَّ ِمَن ااِلقِتصاِر ِفیِه َعلی ِذکارِ 
َهجُوُهم ِبِذکِر الَمعاِیِب َغیِر الَموُجوَدِة ِفیِهم ِمَن اِلقاِویِل الکاِذَباِ ،  ،الَموُجوَدِة ِفیِهم

َم ذِلَك ِفي َمبَحِ  ُحرَمِ  الِکذِب  ِ  َو َقد َتَقدَّ نَّ َمٌ  ِبالِکتاِب َو السُّ اُه َقاد َو ِهَي ُمَحرَّ إاّل أنَّ
َعَلایِهم َو ِذکارِِهم ِبماا َلایَس ِفایِهم َتقَتِضي الَمصَلَحُ  الُملِزَمُ  َجواَز َبهِتِهم ِو اإلزراِء 

افِتضاحًا َلُهم َو الَمصَلَحُ  ِفي ذِلَك ِهَي اسِتباَنُ  ُشاُؤوِنِهم ِلُضاَع اِء الُماؤِمِنیَن َحّتای 
وا ِبآراِهِهُم الَخِبیَثِ  َو أغراِضِهُم الُمرِجَ ِ  َو ِبذِلَك ُیحَمُل َقوُلهُ  َو بااِهُتوُهم »: الَیغَترُّ

َو ُکلُّ ذِلَك ِفیما إذا َلم َتَتَرتَّب َعلای َهجاِوِهم َم َساَدٌة َو  «ُعوا ِفي اإلسالِم َکي ال َیطَم 
 1ِفتَنٌ ، َو إاّل َفَیحُرُم َهجُوُهم َحّتی ِبالَمعاِهِب الَموُجوَدِة ِفیِهم.

ای در جایز بودن آن وجاود مخال ین و بدعت گذاران در دین شبهه ا هجوو ام :ترجمه
امامت و مؤمن تنها کس  است که قا ل به  مراد از حس غیبت گذشت کهرا که در مبچ ندارد

آ   و از واضحات است که ،را واجب بدا د آ هاباشد و اطاعت امارت ا ؤه دوازگاه گا ه
مؤمنین به مؤمنین از شیعه است پ  غیر مختص کندم  بر حران بود  هجو دلیل  که داللت

ه تو را در آ  دال ل  ک و ،هستندس موضو  خارج از شیعه از محدوده حران بود  هجو از حی
که حران بود  هجو مخطوص هؤا  مروردی اسرت  کندم و قا ع  این مقان و مبحس راض 

هجرو کررد   و آیرادر مبحرس غیبرت گذشرت، که ذکر کردیا )یعن  هجو مؤمنین از شیعه( 
ارد )در واقرع  رد وجرود آ هرا  کره در هایعیبر دین و مخال ین به واسیه آ  بدعت گذار د
وجرود دارد را ذکرر کررد  آ هرا  کره در هرایعیببایرد  تنهایا جایز است ( آ هاتهؤت زد  به 

وجود  دارد از گ تارهای  آ ها  که در هایعیببه واسیه ذکر کرد   آ هاکرد  )جواب:( هجو 
این میلب در مبحس کذب  ل کتاب و سنت حران است وو گ تار دروغ به دلی باشدم دروغ 
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به خاقر م تضاُ کردنشاان  که کندمیگاهی مصلحت الزام کننده اقتضا  ولیشت گذ
جایز باشاد و  باشدمین آنهاو ذکر کردن معایبی که در  و خوار کردن آنهاتهمت زدن به 

یی کاه در آنهابرای ضع ای مؤمنین ) آنهاآن مصلحت در این مورد روشن شدن شأن 
های و غرض آنهاهای خبی  واسطه رأی به این کهتا  باشدمیعقاهد ضعیف هستند( 

یب نخورند تهمات  آنهااو به »و کالم حضرت هم که فرمود  ،فتنه انگیز و باقلشان فر
در زما    هااینو البته تؤان  شودمیبه همین مورد حمل « بزنید که در اسالم قمع نکنند

حتر  بره  آ هراو هج ای مترتب  باشد در غیر این صورتفتنه م سده و آ هااست که بر هجو 
 .حران است آ هاموجود در  هایعیبواسیه گ تن 

وایاُت الُمتظاِفَرُة َعلای : فرمایدم هؤچنین ایشا   َجاواِز َسابِّ الُمباِدِع ِفای َقد َدلَّت الرِّ
هاِمه ... یِن َو ُوجوِب الَبراَءِة ِمنُه َو اتِّ  1الدِّ

دین و وجاوب براهات و  جواز سب کردن بدعت گذار درهای بسیاری بر روایت ترجمه:
 ... کندمیتهمت زدن به او داللت 

َعَلی  هن َجواِز َقذِف الُکّ اِر َجوازَ َلیَس الَمقُصوُد مِ  :فرمایدم آیت الله گلپایگا   .26
َفَیُجوُز  أّما الُمبَتِدُع َو  ...اإلقالِق َبل ِفي الُجمَلِ  َفإنَّ اِلخباَر َعلی َقواِهَف ُمخَتِلَ ٍ  

ُه ُمسَتِحفٌّ ِلاِلسِتخ اِف  ِبُسوٍء  ِذکُره َعباِد  َفِ ي ِرواَیِ  داُوِد بِن َسارحاَن َعان أِباي ِِلنَّ
یاِب َو الِباَدِع ِمان َبعاِدي  : إذا َرأیاُتمقاَل َرُسوُل الّلاهِ قاَل: الّلهِ  أهاَل الرَّ

ِهم َو الَقوِل ِفایِهم َو الَوِقیَعاِ    ... 2َو بااِهُتوُهم َفاظِهُروا الَبراَهَ  ِمنُهم َو َاکِثُروا ِمن َسبِّ
َز ِبُمقَتضاها الُبهتاَن َو ااِلفِتراَء َعَلیِهم َو َحیُ  إنَّ الِکذَب َغیُر جااِهٍز  ُه َقد َجوَّ َتری أنَّ

َز الِکذَب ُهنا ِللَمصَلَحِ  َو ِهَي ُسُقو  ُه َقد َجوَّ ُط اعِتباِر الُمبَتاِدِع َفال ُبدَّ ِمَن الَقوِل ِبأنَّ
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ال َیِمیلُوا إَلیِه َفَیِضّلوا ِبِه َو إاّل َفالُبهتاُن َو الِکاذُب  اِر الّناِس َکيجاِهِه ِفي أنظ َو َکسُر 
یِن   1... َلیسا ِبجاِهَز

د از جایز بود  قذف ک ار جایز بود  آ  به صورت میلق  یست بلکه به طور مقطو :ترجمه
  وارد هرای مختل رروایات در این زمینه بر دسته ،بعض  از شرا ط( جایز استخالصه )در 

چرا که او مستحف  جایز است که او را به بدی یاد کرد ،و اما بدعت گذار ...شده است 
: فرمروددر روایت داود بن سرحا  وارد شده است که امان صادق ،کوچف شدن است

برا ت خرود را  ،از من اهل ش  و بدعت را دیدید فرمود د: زما   که بعدرسول خدا
 ...د  یرتهؤرت بز آ هراو غیبرت کنیرد و بره  بدگوی را سب و  آ هااظهار کنید و زیاد  آ هاازا 
اجازه را  آنها زدن بهتهمت و افتراء به مقتضای این روایت رسول خدا که بینیمی

رساول  ایان کاهو از آنجا که دروغ جایز نیست پس ناچارا باید قاهل شد به داده است 
تی و آن مصالحت در اینجا دروغ را جایز دانسته اسات باه خااقر مصالحخدا

به خاقر  باشدمیساق  شدن اعتبار بدعت گذار و شکسته شدن مقامش در نظر مردم 
 و او گمراه شوندنتیجه به واسطه  به سوی آن بدعت گذار میل نکنند تا درمردم  این که

 ...تهؤت و دروغ جایز  یستند  اال
ن الَمقُوُل ِفیاِه ُمساَتِحّقًا َو ذِلَك إذا َلم َیکُ  َو لِکن ُکلُّ : فرمایدم آیت الله تبریزی .27

یُر، َکما إذا کاَن ُمبِدعًا أو ُمَتظاِهرًا ِبالِ سِف َنَعام ُیعَتَباُر  إاّل َفال َیثُبُت الَحدُّ  عِز َو ال التَّ
ِفي الّثاِني أن الَیدُخَل ِفي ُعنواِن الِکذِب، ِلما َوَرَد ِفي الُمعِلِن ِبِ سِقِه أنَُّه الُحرَمَ  َلاُه 

ِل َیعِني الُمبِدعَو ِفي ا حِقیِر َو اإلهاَنِ   ِلوَّ َو ِفي َصِحیَحِ   َیُجوُز الُبهتاُن َفضاًل َعِن التَّ
: إذا َرأیاُتم أهاَل قااَل َرُساوُل الّلاهِ : »َسرحاَن َعن أِبي َعبِد الّلهِ  داُوِد بِن 
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کِثُروا ِمن  یِب َو الِبَدِع ِمن َبعِدي َفأظِهُروا الَبراَءَة ِمنُهم َو أ ِهم َو الَقوِل ِفیِهم َو الرَّ َسبِّ
 1...الَوقیَعِ ، َو باِهُتوُهم 

 ط  که در مورد او بد گ ته شده مسرتحق سربزما   است که شخ هااینول  تؤان  :ترجمه
 باشردؤ   باشد در غیر این صورت )یعن  اگر مستحق سب باشد(  ه حد و  ه تعزیر ثابرت 

فسق ا جان دهد بله در مرورد دومر  )یعنر  مثل وقت  که مخاطب بدعت گذار باشد یا علنا 
علنا فسق ا جان دهد( معتبر است که کالن در عنوا  دروغ داخل  شود )یعن  سب  که بره او 

د ارحدیس و دهدم که علنا فسق ا جان  باید دروغ باشد( چرا که درمورد کس   شودم گ ته 
تهمات زدن باه دعت گذار و اما درمورد اولی یعنی بشده است که او هیچ احترام   دارد 

و در روایت صرحی  داود برن  ،به او کردن چه برسد به تحقیر و اهانت او هم جایز است
کره فرمود رد: از رسول خردا روایت فرمودسرحا  وارد شده است که امان صادق

اظهار کنید و زیاد  آ هابرا ت خودتا  را از  ،از من اهل ش  و بدعت را دیدید زما   که بعد
 ...تهؤت بز ید  آ هاکنید و به  و غیبت بدگوی ا سب و ر آ ها

ِظ َعلی َکراَمِتاِه، َفاال : فرمایدم هؤچنین ایشا   َح ُّ بِّ أی َسبِّ الُمؤِمِن ِللتَّ إنَّ ُحرَمَ  السَّ
، َکالُمَتجاِهِر ِبالِ ساِف َعلای ماا َیُکوُن َحرامًا ِفیما إذا َلم َیُکن ِللَمسُبوِب َکراَمٌ  َو احِتراٌم 

هِ َفإنَّ ُمقَتَضی َجواِز اغِتیَیأِتي ِفي الِغیَبِ ، َس  وُباُه ِمان َجَهاِ  اِلِماِر . َو أّماا وجاِبِه َجواُز َسبِّ
هِی َعِن الُمنَکِر َفمشُروٌط ِبُشرُوِقِه الَمذُکوَرِة ِفي ذِلَك البااِب، َو ُیلَحاُف  ِبالَمعُروِف َو النَّ

 2...واُز ِفیِه َاوَلی الُمبِدُع َبِل الَج  ِبالُمَتجاِهِر ِبالِ سِف 
حرام بودن سب کردن یعنی سب کردن مؤمن باه خااقر ح اظ کاردن کرامات  :ترجمه

مانند کسی که مؤمن است پس اگر شخص سب شده کرامت و احترامی نداشته باشد 
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چره کره در بحرس غیبرت  آ  بنابر ،دیگر حرام نیستاو سب  دهدمیفسف را علنا انجام 
 باشدمی جایز بودن سب کردن او ،جایز بودن غیبت کردن مقتضای چرا که ،خواهد آمد

باشد در این صورت سب  سب او از جهت امر به معروف و  ه  از منکر واجب این کهو اما 
که در باب امرر بره معرروف و  باشدم به شروط امر به معروف و ه  از منکر  کرد  مشروط

 دهدمیعلنا فسف انجام  و شخص بدعت گذار به کسی که ه  از منکر ذکر شده است 
یف اولی جایز است شودمیملحف   ... بلکه سب کردن بدعت گذار به قر

 رِ سااهِ  َو  ِف خالِ الُم  اغتیاِب  واِز في َج  یُب الرَّ  َو  ُل أمُّ ي التَّ ِغ نبَ ال یَ : فرمایدم هؤچنین ایشا  
 ُم ُه رکِ َتاو بِ َلا ، َو یرِ قِصاالتَّ  ِو حانَ بِ  فَّ م الَحاُه تُ َ  خاالِ م أو مُ ُه الفُ ِخ  یما إذا کاَن فِ  ِ  یَع الشِّ  ِق َر فِ 

 یَن جااهرِ تَ الُم  َو  اِق ّساالُ   أفارادِ  رِ ن أظَهاِما ِة ورَ ه الصُّ ي هِذ م فِ ُه إنَّ ، فَ فِّ الَح  ِن َع  حَص الَ  
 َو  الواجبااِت  رِ سااهِ  رِك َتابِ  رِ جاُه التَّ  ِن َع  ُر قُص ال یَ  ِ  قَّ الَح  ِ  الیَ الوِ  رِك تَ بِ  ُر جاُه التَّ  إذِ  م،ِه سقِ ِ  بِ 

ن ِما  َ الیَ الوِ  أنَّ  ؟ َو یَف أتي، کَ یَ لی ما َس َع  یاِب االغتِ  واِز َج لِ  ِب وِج الُم  ماِت رَّ َح لُم ا کاِب ارتِ 
  ٌ رویَّ ها مَ عُض بَ  َو  رِة بَ عتَ الُم  وایاِت ي الرِّ لی ما فِ ، َع سالُم اال  یهِ لَ ی َع نِ ما بُ  مِّ أَه  ین، َو الدِّ  مادِ عِ 
  ي الباِب فِ 

َّ
 ُر سااهِ  َو   یَن خاالِ الُم  راُج انِد  ُد بُع ل ال یَ بَ  ،باداِت الِع  ماِت قدَّ مُ  ن أبواِب مِ  ِل وَّ اِل

اإَلا بوَن نِس یَ  یُ  ، َح قاً طلَ هم أو مُ یرِ قِص تَ  َع ، مَ یِب الرَّ  َو  ِع َد البِ  ي أهِل فِ  ِق َر الِ   یَع ی الشَّ  َو  ِ  ر
کرَ  سوِل الرَّ  ن ، َعارحاَن َس  بِن  داودِ  ِ  حیَح َص  ثُل هم مِ مُّ ُع یَ ، فَ سوُل الرَّ  نهُ أ مِ برَ ما یَ  ِم اِل

ي، عِد ن بَ مِ  یِب الرَّ  َو  ِع َد البِ  م أهَل أیتُ : إذا رَ الّلهِ  سوُل رَ  قاَل  :، قاَل الّلهِ  بِد ابی َع 
کثِ  م، َو نُه مِ  ةَ راءَ روا البَ أظِه فَ  یال م، َکاوُه تُ بااهِ  ، َو ِ  قیَعاالَو  م َو یِه فِ  وِل الَق  م َو ِه بِّ ن َس روا مِ أ
 1... ي اإلسالِم فِ  سادِ ي الَ  وا فِ ُع طَم یَ 
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های شایعه کاه مخال ین و ساهر فرقه کسی در جواز غیبت کردن ار نیستسزاو ترجمه: 
در مخال ت کردن با حف مقصر باشند اگر  آنهادوازده امامی نیستند شف کند البته اگر 

در ایرن صرورت از  آ هرا، چرا کره چه که تقصیرشان به خاقر تحقیف نکردن از حف باشد
باشند، چو  اعرال  بره تررک م  کنندم اظهر افراد فاسقا  و کسا   که فسق خود را آشکار 

کؤتر از ترک سا ر واجبات و ارتکاب کارهای حران به صرورت والیت حقه امیرالؤؤمنین
، چگو ه کؤتر باشد و حرال آ کره والیرت باشدؤ آشکار که باعس جواز غیبت کرد  است  

از ستو  دین است و مها ترین چیزی است که اسالن بر آ  بنا شرده اسرت کره حضرت
کره بعضر  از ایرن روایرات در براب اول از ابرواب  ه وارد شردهین میلب در روایات معتبرا

های شایعه داخال بلکه بعید نیست که مخال ین و ساهر فرقهمقدمات عبادات ذکر شد، 
عنوان اهل بدعت و شف باشند البته اگر مقصر باشند یا حتی اگر مقصر هم نباشاند، 

یعت و رسول اکر  کاه حضارت  دهنادمیچیزی را نسابت مچرا که به دین و شر
از آن برئ است در نتیجه مانند روایت صحیُ داود بان صارحان شاامل رسول

:  قل کنرد کره ایشرا  فرمرود، که داود بن صرحا  از حضرت امان صادقشودمی آنها
اظهرار  آ هرافرمود د: زما   که بعد از من اهل ش  و بدعت را دیدیرد از رسول خدا

تهؤرت  آ هاو به و غیبت کنید را دشنان دهید و در موردشا  بد بگو ید  آ هااد برا ت کنید و زی
 کنند ... بز ید تا طؤع  کنند که در اسالن ایجاد فساد

ب االحکان مرحون سید عبداالعل  سبزواری چنرین آمرده اسرت .28 َیِجاُب  :درکتاب مهذَّ
ِهم  َو َتِجُب إظهاُر الَحفِّ َمَع اإلمکاِن ِعنَد ُظُهوِر الِبدَعِ   الَبراَءُة ِمن أهِل الِبَدِع َو َسبِّ

 1.َو َتحِذیِر الّناِس ِمنُهم َمَع َعَدِم الَمحُذورِ 
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براهات و  واجب است وقت  که بدعت ظهور کرد اشداگر مؤکن ب حقاظهار کرد   :ترجمه
واجب است البته  آنهاو برحذر داشتن مردم از  آنهاو سب کردن  جستن از اهل بدعت

 وجود نداشت. باید از آن بر حذر بوداگر موردی که 
یِن : فرمایدم آیت الله سید صادق روحا    .29 َهل َیُجوُز َهجُو ال اِسِف الُمبِدِع ِفي الادِّ

  ِ یَّ ُه ِفیما کاَن الَهجُو ِبما ِفیِه ِبالُجمَلِ  الَخَبِر نَّ ُل، َو ذِلَك اِلَ َام ال َوجهان: َاقواُهما ااَلوَّ
اِ  ُحرَماِ  الِغیَباِ  َو ُحرَماِ  َاو ِبالُجمَلِ  ااِلنشاهِ  ِ  ُمقَتَضي ااَلصِل ذِلَك َبعَد َکاوِن َاِدلَّ یَّ

، َو ِفیما کاَن الَهجُو ِبما َلیَس ِفیاِه الّشاِمِل َلهُ  ِبالُمؤِمِن َغیَر   ً خَتصَّ تِك مُ ااِلهاَنِ  َو الَه 
ُُ داُوِد بِن َسرحاَن َع  ِ  َیُدلُّ َعَلیِه َصحِی یَّ َعان ماِم الّصااِدِق ِن ااِل ِبالُجمَلِ  الَخَبِر

ِهم َو الَقاوِل ِفایِهم َو هِ َرُسوِل اللّ  یِب َو الِباَدِع: َو َاکِثاُروا ِمان َسابِّ ِفي َاهِل الرَّ
انِّ ِبِهام ِبماا َیحاُرُم  ...الَوِقیَعِ ، َو باِهُتوُهم  هاِمِهم َو ُسوِء الظَّ َو َحمُلُه َعلی ِاراَدِة اتِّ

هاُم الُمؤِمِن ِبِه َو َعَد  یُخ ِم َتجِویِز الِکذِب َعَلیِه اتِّ ِخالُف الّظاِهِر م َکَما احَتَمَلُه الشِّ
ِل َایضًا َکما ال َیخ ی. فِّ ااَلوَّ یَنٍ ، َو هذا َیُدلُّ َعَلی الَجواِز ِفي الشَّ  ال َیصاُر ِاَلیِه ِبال َقِر

َو الَحفُّ َان ُیقاَل: ِان  ُوُجوه هاَن َبلَهل َیُجوُز َهجُو الُمخاِلِ یَن َام ال ِفیِه َایضًا َوجالّثاِلُ : 
ِ  ُحرَمِ  الِغیَباِ  َو َهج َم ِمِن اخِتصاِص َاِدلَّ ِ  جاِهٌز ِلما َتَقدَّ ُهم ِبما ِفیِهم َاو ِبالُجمَلِ  ااِلنشاِهیَّ

ِ  ااِلثني َعَشر َم  ،َو ااِلهاَنِ  َو الَهتِك ِبالُمؤِمِنیَن القاِهِلیَن ِبِاماَمِ  ااَلِهمَّ ُُ الَقوِل َکما َتَقدَّ َتنِقی
  ِ ِفي ذِلَك ِفي َمبَحِ  الِغیَبِ ، َو ِان کاَن ِبما َلیَس ِفیِهم ِمَن الَمعاِیِب َفَغیُر جاِهٍز ِلُعُموِم َاِدلَّ

 1ُحرَمِ  الِکذِب َو الُبهتاِن.
که  باشدمیدو وجه  ،آیا هجو کردن فاسف بدعت گذار در دین جایز است یا نه :ترجمه

ین در موردی کاه هجاو او باه واساطه  ا دلیلش ول است )جواز( ووجه قول ا قوی تر
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یه یا انشاهیه و به واسطه  ست که ا این د ای که در او وجود دارد باشهایعیبجمله خبر
البته بعد از این که دالهلی که حرام بودن غیبت و اهانات  باشدمیمقتضی اصل چنین 

و  ،شاودمینبدعت گذار  و شامل فاسف است مختص به مؤمن کندمیو هتف را بیان 
  باشرد کره در او وجرود هرایعیبدر موردی که هجو او به واسیه جؤله خبریه و به واسیه 

کره از  کندم  دارد )یعن  تهؤت باشد( بر این مورد روایت صحی  داود بن سرحا  داللت 
در مورد اهل شر  و رسول خدا :که حضرت فرمود د کندم روایت امان صادق

و حؤل  ...تهؤت بز ید  آ هاو غیبت کنید و به  بدگوی و  را سب آ هاد: و زیاد فرمود  بدعت
را متها کنید به چیزی کره مرتها کررد  مرؤمن بره آ  حرران  آ ها این کهکرد  این روایت بر 

 ر آ هران جایز بود  دروغ بستن برر عد داشته باشید ول  هؤراه با آ هاو سوء ظن به  باشدم 
خالف ظاهر روایت است و بدو  قرینره  ر ری این احتؤال را داده ا دا طا هؤا یور که شیخ

توا  به چنین چیزی رسید و این روایت داللت بر قسا اول ها )به واسیه جؤله خبریره  ؤ 
هؤرا یور کره  کنردم (   سربت دهرد آ هارا به  وجود دارد آ ها  را که در هایعیب یا ا شا یه

 مخ    یست.
در این مبحس  یز دو وجه بلکره چنرد وجره  ؟ال ین جایز است یا  هآیا هجو کرد  مخ :سون

 آنهاابه واسطه عیاوبی کاه در  آنهاهجو کردن  ست که گ ته شرود:ا وجود دارد و حق این
یعنای وجود دارد یا به واسطه جمله انشاهیه جایز است به خاقر آن دالهلی که گذشات 

نی که قاهل باه امامات منیاختصاص داشتن ادله حرمت غیبت و اهانت و هتف به مؤ
هؤا یور که تحقیق قول صحی  در ایرن میلرب در مبحرس  باشندمیگانهاهمه دوازده

جرایز  یسرت  ،وجود  دارد آ هاب  باشد که در به واسیه عیو آ هاو اگر هجو  ،غیبت گذشت
 .ه حران بود  دروغ و تهؤت عان استچرا که ادل

صِّ الاّدالِّ َالَوجُه الّثاِلُ  : فرمایدم آیت الله سید تق  طباطبای  قؤ   .31 ما َوَرَد ِمَن النَّ
ِهم َو اِلمِر ِبُبهتاِنِهم ابُن  الِحظ ما َرواه َعلی َجواِز الَوِقیَعِ  ِفي الُمخاِلِ یَن َو َجواِز َسبِّ
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یاِب َو قاَل: قاَل َرُسوُل الّلاهِ َعبِد الّلهِ  َسرحاَن َعن أِبي ِاذا َرأیاُتم أهاَل الرَّ
ِهم َو الَقوِل ِفیِهم َو الَوِقیَعاِ ، الِبَدِع مِ  ن َبعِدي َفَاظِهُروا الَبراَءَة ِمنُهم َو َاکِثُروا ِمن َسبِّ

 1...َو باِهُتوُهم 
غیبات کاردن مخاال ین و  جوازبر  تی که وارد شده و داللتاآن روای :وجه سون :ترجمه

مالحوه کرن  ،شده است آنهاو امری که به تهمت زدن به  کندمی آنها سب کردن جواز
کره حضررت فرمرود: آ چه را که ابن سرحا  روایت کرده است از حضرت امان صرادق

فرمود: زما   که بعد ازمن اهل ش  و بدعت ها را دیدید پ  برا ت خود رسول خدا
 ...تهؤت بز ید  آ هات کنید و به و غیب بدگوی را سب و  آ هاظهار کنید و زیاد ا آ هارا از 

َیُجوُز َهجُو الُمخاِلِف َفِانَُّه ال ُحرَمَ  َلُه َو َقد َدلَّت ُجمَلاٌ  ِماَن : رمایدفم هؤچنین ایشا  
ُصوِص َعلی َکوِنهِ  َم اال  النُّ  2.شاَرُة ِالی ذِلَك کاِفرًا، َو َقد َتَقدَّ

ای از عاده جایز است چرا کاه او هایچ احترامای نادارد و هجو کردن مخالف :ترجمه
مخاالف کاافر اسات و قابال اشااره باه ایان مطلاب  کهاین بر  کندمیروایات داللت 

 .گذشت
هؤچنین ایشا  درکتاب مبا   منهاج الطالحین در شرح کالن مرحون آیة الله خرو   چنرین 

 َو  ِمِن جاُء الُمؤَیحُرُم هِ »( 38)مسرألة » (باشدم  »«)کالن آیة الله خو   درو   :فرمایدم 
 «(2جاُء الُمخاِلِف )َیُجوُز هِ 

نَّ الُمخاِلَف ال َیُکوُن ُمؤِمنًا َو ال َیُکوُن ِمن أوِلیاِء الّلِه َبِل الُمخاِلُف ِمان َاعداِهاِه َفاِ ( 2) 
ضنا ِلَدِلیِلِه ِفي َبعِض الَمباِحِ  َو َیاُدلُّ َعَلای الَجاواِز ُجمَلاٌ  َکِثیاَرٌة ِماَن  َتعالی َکما َتَعرَّ
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صوِص ِمنها ما َیُدلُّ َعلی ُوُجوِب الَبراَءِة مِ  ِهم َو َتحاِذیِر الّنااِس النُّ ن أهِل الِباَدِع َو َسابِّ
 1.ِمنُهم

 چارا کاه جاایز اساتو هجاو کاردن مخاالف  حرام اسات هجو کردن مؤمن :ترجمه
بلکه مخالف از دشمنان خداوند متعاال  باشدمینو از اولیاء خداوند  مؤمن ،مخالف

واز هجاو ایام و بار جامتعرض دلیل آن شده ،است همانطور که در بعضی از مباح 
ت آن روایتای اسات کاه اکه یکای از آن روایا کندمیمخالف روایات بسیاری داللت 

و سب کردنشاان و برحاذر  ب بودن براهت جستن از اهل بدعتبر واج کندمیداللت 
 .آنهاداشتن مردم از 

َو ِبالُجمَلااِ  ال إشااکاَل ِفااي َجااواِز ِغیَبااِ  : فرمایرردم سررید علرر  موسرروی قزوینرر   .31
یِمهاا َغیاُر شااِمَلٍ  الُمخاِلِ یَن  َ  َتحِر ، ِلَلصِل َو َعَدِم َدِلیٍل َعَلی الَمنِع، َحّتی أنَّ أِدلَّ

ُصوِص ما َیُدلُّ ِصراَحً   یَحِ  ِفي َغیِرِهم، َو ِفي َبعِض النُّ ِر کَثُرها ظاِهَرٌة َکالصَّ َلُهم َبل أ
. َکاالَمرويِّ ِفاي ِفي الُوُجوِب  إن َلم َنُقل ِبُظُهوِره هِ اِز اغِتیاِبِهم، َبِل اسِتحبابِ َعلی َجو 

ُِ َعن داُوِد بِن  ِحی : إذا قاَل َرُسوُل اللهِ : قاَل َسرحاَن َعن أِبي َعبِد الّلهِ  الصَّ
ِهم َو  کِثاُروا ِمان َسابِّ یِب َو الِبَدِع ِمن َبعِدي َفأظِهُروا الَبراَءَة ِمنُهم َو أ َرأیُتم أهَل الرَّ

یِب َو الِبَدِع  ...اِهُتوُهم الَقوِل ِفیِهم َو الَوِقیَعِ ، َو ب یَب أنَّ الُمخاِلِ یَن أهُل الرَّ َو ال َر
واَیُ ، َو هِذهفَ  َتُدلُّ َعلی َجواِز َبهِتِهم َو اسِتحباِبِه أیضًا َو ِهاَي أَشادُّ ِماَن  َیشُمُلُهم الرِّ

ِبِهم. َو ُیلَحاُف یِ ُر َمعااالَوِقیَعِ  ِفیِهم ِذکا ، َو الَقوِل ِفیِهم ِعباَرٌة َعِن اغِتیاِبِهم، َو الِغیَبِ  
ِ  َو  ِ  َو اإلسماِعیِلیَّ ِ  َو الّناُووِسیَّ ِ  َو الِکیساِنیَّ یِدیَّ یَعِ  ِمَن الزِّ ِبالُمخاِلِ یَن ساِهُر ِفَرِق الشِّ
ِلیِل َعَلای ِ  َو َغیِرِهم َفَیِحلُّ اسِتغاَبُتُهم أیضًا، ِلَلصِل، َو َعَدِم الدَّ ِ  َو الواِقِ یَّ  الَ َطِحیَّ
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یِم،  حِر ِة َو َعَدِم احِتراٍم َلُهم ِعنَد اللِه ُسبحاَنهُ الَمنِع َو التَّ ،  ُمضافًا إلی  اِلنِت اِء ااُلُخوَّ
یاِب َو الِباَدِع، َو َیناَدِرُج هاؤالِء الَماذکوروَن  َصِحیَحِ   ابِن  َسرحاَن  ِفي  أهِل  الرَّ

 1َجزمًا.
به خاقر اصال  ،ن وجود نداردو خالصه اشکالی در جواز غیبت کردن مخال ی :ترجمه

دلیلی بار عادم  این کهمنعی از آن رسیده باشد( و  این که)حالل بودن هر چیزی مگر 
شامل مخاال ین  کندمیحرام بودن غیبت  رای که داللت بادلهجواز نیامده است حتی 

یُ بلکه ا  شودمین که درباره غیر مخال ین اسات و  داردکثر آن ادله ظاهری مانند صر
یحا داللت در ب غیبات  این کاهبر  کندمیعضی از روایات وجود دارد آن روایتی که صر

اگر نگوییم که روایت ظهاور در وجاوب )غیبات است بلکه مستحب  جایز آنها کردن
کره امران  ه از داود بن سرحا  روایت شردهمثل آ  روایت صحیح  ک کردن مخال ین( دارد

عد از مرن اهرل شر  و بردعت را    که بفرمود د: زما: رسول خدافرمودصادق
 آ هراو غیبت کنید و بره  بدگوی و سب را  آ هااظهار کنید و زیاد  آ هابرا ت خود را از  دیدید

هساتند پاس روایات  و شکی نیست که مخال ین اهل شاف و بادعت ...تهؤت بز ید 
و همچناین  آنهااتهمت زدن باه  جوازروایت داللت بر  نو ای ،شودمیهم  آنهاشامل 
)که در روایت  القول فیهمو  ،تر از غیبت استمت شدیدو ته کندمیب بودن آن مستح

 ،آ ها هایعیبیعن  ذکر کرد   و الوقیعه فیهم آ ها ه است( عبارت است از غیبت کرد آمد
زیدیه و کیسا یه و  اووسیه و اسؤاعیلیه و فیحیه و واق یه و غیر از  یعن شیعه  هایقهرو سا ر ف

ها حالل اسرت بره خراطر اصرل  هااینپ  غیبت کرد   شو دم مخال ین ملحق به  هااین
به خاقر از بین رفتن برادری و )و(  ،)حلیت( و وجود  داشتن دلیل  بر منع کرد  و تحریا
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ن سرحا  در مرورد متعال و به عالوه روایت صحی  اب در نزد خداوند آنهااحترام نداشتن 
 .شرو دم ر شد د ها قیعا در ذیل روایرت درج های  که ذکاهل ش  و بدعت که این فرقه

 (شودم ها  آ ها)یعن  روایت شامل 
َو َیُجوُز َهجُو الُمخاِلِف : فرمایدم محؤد امین زین الدین بطری بحرا  آیة الله  .32

، َو َیُجااوُز َهجااُو ال اِسااِف الُمبَتااِدِع ِلااَئاّل ُیؤَخااَذ  ِبِبدَعِتااِه َکمااا ِفااي َبعااِض  ِللَحاافِّ
ُصوِص   1.النُّ

و هجو کردن فاسقی کاه جایز است و هجو کردن کسی که مخالف حف است  :ترجمه
بدعتش قباول نشاود هماانطور کاه در  این کهبرای  ،هم جایز است بدعت گذار است

 بعضی روایات هم آمده است.

ناا ُه  نَّ إفرماید: م 2در شرح حدیس حا   بن حا  الله سید محؤد شیرازیآیت  .33
اهاَذ  ثِل ِم بِ  َ  االشَع االماُم  بَّ َس  یَف کَ ه نَّ أ َو ُه  َو  ؤاالً ُس  ا بِّ ا السَّ  َو ُها ، َو دیِد الشَّ
 ابیَن بّ وا َساونُ کُ ن تَ أم کُ ه لَ کرَ أ ی نِّ إ: هِ صحابِ اِل د قاَل قَ  َو  ِح وارِ الَج  َو  ساِن اللِّ  زیهُ النَّ 

 ماُر أ َو ُها ی َو  ِّ َش لتَّ لِ  بٌّ ، َس یِن وَع لی نَ َع  بَّ السَّ  نَّ أ: واُب الَج  َو  یَن  ِّ ِص  رِب َح  ِ  صَّ ی قِ فِ 
یِ  تَ  َو  الِل الضَّ  دِم َه لِ  بٌّ َس  َو  ٌت قَّ َو مُ  خٍص َش  ن ِما وٌع َنا هُ نَّ إوه، فَ ُع بِ تِّ ی ال یَ کَ  اِس لنّ لِ  هِ عر
بَ مُ   ساِم القِ  َن مِ هُ لَ َع ما فَ  ، َو ُل االوَّ  سُم القِ  َو ُه  نهُ َع  هی االماُم ی نَ ِذ الَّ  َو  ِل الباِق  ِ  حار

 ن دوِن ِما دعوَن یَ  یَن ِذ وا الَّ بُّ ُس ال تَ  َو ل: قُو ها، یَ نَ یَّ بَ  یَم ظالَع  ری القرآَن ذا نَ لِ  ، َو يانِ الثّ 
 ُب َصاَح  اللهِ  ن دوِن مِ  دوَن عبُ ما تَ  م َو کُ نَّ إ قوُل یَ  3لٍم عِ  یرِ َغ بِ  دواً َع  وا اللهَ بّ ُس یَ فَ  اللهِ 
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 در قسؤت احادیس رجو  کنید. 59. به حدیس 2
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یَن الکافِ  عِض بَ  صِف ی َو فِ  قوُل یَ  َو  1ُم نَّ َه َج   ِض عای بَ فِ  َو  2نیٍم زَ  َك ذلِ  عَد بَ  ٍلّ تُ ُع  ر
 3.4اللهُ  ُم ُه لَ قاتَ  قیَن نافِ الُم 
چگو ره دشرنام  بره شود که حضرت امیرالؤؤمنیندر این جا سؤال  میرح م ترجمه: 

این شدیدی را متوجه اشعس ساخت در حال  که زبا  و اعضای ایشا  پاک و منرزه اسرت و 
ید، به اصحابشا  در جنگ ص ین فرموده بود د: من دوسرت  ردارن کره دشرنان دهنرده باشر

باشرد و جواب این است: سب و دشنان بر دو  و  است: دشنام  که برای خن  شد  دل م 
باشد یا دشنامی که برای از بین بردن گمراهی میای است، کار ی    ر و به صورت لحوه

کند که مردم از او تبعیت نکنناد، ایان قسام دشانام معرفی میو شخص سب شده را 
اقل است، آن دشنامی که حضرت از آن نهی کرد قسام دادن، در واقع نوعی جنگ با ب

، و باشادمایاول است، و آن دشنامی که حضرت متوجه اشع  ساخت از قسام دوم 
و کساانی را کاه باه غیار خداوناد فرماید: این میلب را قرآ  عویا بیا  کرده است، م 

دانی کنند دشنام ندهید چرا که آنهاا هام خداوناد را از روی دشامنی و ناادعوت می
هیزم جهنم پرستید شما و آن چه که به غیر از خداوند میفرماید: و م  5دشنام دهند

                                                           
 90. سوره ا بیاء آیه 1
  23. سوره قلا آیه 2
 4. سوره منافقو  آیه 3
 211ص حه  2. توضی   هج البالغه، سید محؤد شیرازی، جلد 4
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گردن کش و به عالوه زناا زاده هام فرماید: و در وصف بعض  از کافرین م  1هستید
 .3خدا آنها را بکشدفرماید: و در وصف بعض  از منافقین م  2هست

ز این سؤال که حکا غیبت کررد  غیرر شریعه آیت الله سید صادق شیرازی در جواب ا .34
اِذیَن آَمُناوا عالی: تَ  اللهُ  ، قاَل ِن ؤمِ الُم  یاُب اغتِ  ُم حرُ یَ فرماید: چیست م  َهاا الَّ یُّ

َ
َیاا أ

ْعُضاُکم َبْعًضاا  ُسوا َواَل َیْغَتاب بَّ نِّ ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ اْجَتِنُبوا َکِثیًرا مِّ
ُیِحبُّ 

َ
ِخیِه َمْیتاً  أ

َ
ُکَل َلْحَم أ

ْ
ن َیأ

َ
َحُدُکْم أ

َ
، هُ یابُ اغتِ  َم رُ نًا َح ؤمِ مُ  ن کاَن َم فَ  4َفَکِرْهُتُموه أ

 .5هِ یابِ اغتِ  ِ  رمَ لی ُح َع  لیَل ال َد  ِن ؤمِ الُم  یُر َغ  َو 
ای کساانی کاه ایماان فرماید: غیبت کرد  مؤمن حران است، خداو د متعال م ترجمه: 

هاا گنااه اسات و بردن بپرهیزید چرا که بعضی از گماان باردنمان اید بسیار از گآورده
تجسس نکنید و کسی از شما غیبت دیگری را نکند، آیا شخصی دوست دارد گوشت 

یدبرادر مرده بنابراین کس  که مرؤمن  6اش را بخورد، قطعا چنین چیزی را دوست ندار
لی بر حارام باودن ولی شخصی که مؤمن نیست دلیباشد غیبت کرد ش حران اسرت، م 

 غیبتش وجود ندارد.
گذشت که فرمود د: مقتضای جایز برود  غیبرت در کالن آیت الله تبریزیمؤلف گوید: 

 باشد.کرد  جایز بود  سب کرد  آ ها م 
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 َك ذلِ َکافَ  ِن ؤمِ ی الُم لَ ت َع لَ َم ا اشتَ َم فَ  ا اِلخباُر أمَّ  َو ... : فرمایردم آیت الله خؤین   .35
 ِة وَّ اِلُخ  ِم َد َع لِ  م أیضاً ُه لُ شُم ال تَ  ی اِلِخ لَ ت َع لَ َم ا اشتَ مَ  ، َو اِل یَن()َای ال َتشُمُل الُمخ

 یهِ لَ َع  لُّ ُد ما تَ م، کَ ِه تِ مَّ ن أهِ َع  م َو ِه بِ ذَه ن مَ َع  م َو نُه َع  ِة راءَ البَ  وِب ُج ُو  عَد م بَ ُه ینَ بَ  نا َو ینَ بَ 
نهاا مِ  ُب الغاِلافَ  ِم سالِ ی الُم َلالت َع َم تَ ا اَشامَ  ، َو ِب ذَه الَم  وُل أُص  تهُ َض اقتَ  َو  اِلخباُر 

وا إن کاانُ  ناا َو وا بإخوانِ یُساناا لَ یرُ َغ فَ ...  ِن ؤمِ ي الُماِفا راً ه ظاهِ بُ وِج لی ما یُ َع  ٌل ِم شتَ مُ 
 رما َ ُح  أنَّ ِباها، رِ ي ساایِ ِفا أخوذِ الَم  ِم سلِ لُم لِ  ةً رَ سِّ َ  مُ  وایاُت الرِّ  لَك تِ  کوُن تَ فَ  میَن سلِ مُ 

ي فِ  الُم الکَ  ُر ظَه یَ  نهُ مِ  ، َو رِ اآلَخ  َع مَ   ٌ یَّ ایمانِ   ٌ یَّ اسالمِ  ةٌ وَّ أُخ  هُ لَ  ٍم سلِ ُم بِ   ٌ وَص خُص مَ  ِ  یبَ الِغ 
ي ِفا رتاَب ي أن یَ نبِغ ال یَ  وایاِت ي الرِّ فِ  َر اِظ النّ  أنَّ  االنصاُف  َو ها. یرِ َغ  ي َو ناهِ الَم  وایِ  رِ 
ن ِما َر اهِ الّظا ي أنَّ ِفا رتااَب ي أن یَ ِغانبَ ل ال یَ م، َباِه تِ غیَبا ِ  رَماُح  ن اثباِت ها َع صورِ قُ 
و ه َلاإلای أنَّا ضافاً مُ فِّ الَح  ِ  مَّ هِ ي ِِل والِ الُم  ِن ؤمِ الُم  ِ  غیبَ ها بِ صاُص ها اختِ وعِ جُم مَ 

 حدیاِد التَّ  قااِم ي مَ ي ِفاِتاالَّ  وایاِت الرِّ  حکیِم ن تَ َع  ُر َظ النَّ  ضَّ ُغ  ها َو عِض بَ  اقالُق  َم لِّ ُس 
 ماا قااَل کَ  ِب ذَه الَما روريِّ ن َضاِما َو ل ُهام َباِه رامِ احِتا ِم َد في َعا  َ بَه ال ُش فَ یها لَ َع 

َقاِ   قوَن قِّ َح الُم  الَیرتااُب ِفاي َجاواِز  َبِل الّناِظُر ِفي اِلخباِر الَکِثیَرِة ِفي اِلبواِب الُمِتَ ِرّ
عِن َعَلیِهم َو  عِن َو اللَّ کَثرُوا ِفي الطَّ ُ  الَمعُصوُموَن أ َهتِکِهم َو الَوِقیَعِ  ِفیِهم َبِل اِلِهمَّ

 1... ِذکِر َمساِوِهِهم
... و اما روایرات  کره دربراره حرمرت غیبرت کررد  وارد شرده اسرت )چنرد قسرا  :ترجمه

مرؤمن حرران  غیبرت کررد  گویدم (، آ  روایات  که مشتؤل بر مؤمن است )یعن  باشدم 
جرایز اسرت( و آ  روایرات  کره  آ هرا )یعن  غیبت کرد  شودؤ   مخال یناست( که شامل 

برادر دینر  حرران اسرت( براز هرا  : غیبت کرد گویدم مشتؤل بر ل ظ برادر است )یعن  

                                                           
مة1   308و  379ص حه  2جلد  ،سید روح الله موسوی خؤین  ،. الؤکاسب الؤحرَّ
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وجود ندارد چاون هماانطور کاه  آنهاچرا که برادری بین ما و  شرودؤ   مخال ینشامل 
و مذهب  آنهاو اصول مذهب آن را اقتضا دارد براهت جستن از  کندمیروایات داللت 

: گویردم عنر  ، و اما آ  روایات  که مشتؤل بر مسرلا اسرت )یو امامانشان واجب است
مسلؤا  حران است(، غالب آ  روایات مشرتؤل برر میرالب  اسرت کره معلرون  غیبت کرد 

یی که شیعه نیستند برادر ما نیستند آنهاپس ظاهرا مراد از مسلؤا ، مؤمن است ...  کندم 
مرؤمن حرران  : غیبرت کررد فرمرودم بنابراین آ  روایات )کره  چه که مسلمان باشند اگر

)که منورور از مسرلؤا ،  کندم که در بقیه روایات آمده است را ت سیر  ؤا است( ل ظ مسل
مسلمانی که انساان باا او بارادری اساالمی و  یجه تنها غیبت کردندر نتمؤمن است(، 

و ، شودم ، و از هؤین میلب مراد از روایت  ه  از غیبت فهؤیده ایمانی دارد حرام است
سزاوار نیست که شف کند در  کندمینظر  انصاف این است که شخصی که در روایات

داللت بار حارام  قاصر است )و یبت کردن مخال یناین که روایات از اثبات حرمت غ
که آن چه کاه  (، بلکه سزاوار نیست که شف کند در اینکندمین آنها بودن غیبت کردن

 ن غیبت تنها مختصاین است که حرام بود شودمیاز ظاهر مجموعه روایات فهمیده 
عالوه بر این که اگر ، را پذیرفته باشدمؤمنی است که والیت اهمه حف به غیبت کردن

ا باشد و از روایات دیگری که در مقان حطر حرمرت غیبرت بره اطالق بعض  روایات مسلَّ 
حرمات و احترامای  کاه مخاال ینای وجود نادارد شبههمؤمن است چشا پوش  کنیا، 

اناد بلکاه اگار همانطور که محققون فرموده ندارند بلکه این از ضروری مذهب است
های مختلف وارد شده است نظر کند شکی در شخصی در روایات بسیاری که در باب

یااد باه ، بلکه اهماه معصاومینکندمین آنها بدگوییجواز هتف و  قعان  آنهااز
 .ندنمودمیان را ذکر هایشبدیو  ندکردمیرا لعن  آنهاند و زدمی

ّص : مایدفرم هؤچنین ایشا   واِهِف ِمَن النُّ َفال َدِلیَل َعَلای  اِب َبِل الَخواِرِج َو أّما ساِهُر الطَّ
 ِنجاَساااِتِهم َو إن کااااُنوا أَشااادَّ َعاااذابًا ِماااَن الُکّ ااااِر َفَلاااو َخاااَرَج ُسااالطاٌن َعَلااای
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ِن، َبل ِللُمعاِرَضِ  ِفي الُملِك أو َغَرٍض آَخَر،أِمیِرالُمؤِمِنیَن  َکعاِهَشاَ  َو  الِبُعنواِن الّتَدیُّ
ِبیَر َو  )َلَعَنُهُم اللُه( أو َنَصَب أَحٌد َعداَوًة َلُه أو ِلَحٍد ِماَن  مِه َقلَحَ  َو ُمعاِویَ  َو أشباهِ الزُّ

  ِ یٍش أو َبِني هاِشاٍم أِو الَعاَرِب أو ِِلجاِل َکو اِلِهمَّ ِن َبل ِلَعداَوِة ُقَر َدیُّ ِناِه الِبُعنواِن التَّ
ّیاً  ذِلَك الُیوِجُب ظاهرًا شاي أو َغیرِ  ِبیهِ أو أ قاِتَل َوَلِده َو إن کااُنوا ٌء ِمنهاا ِنجاَساً  ظاِهر

یرِ   1...أخَبَ  ِمَن الِکالِب َو الَخناز
خوارج دلیل  بر  جاستشا  وجود  دارد اگر چه که  بلکه واصبها از  أما سا ر طا  ه :ترجمه

خروج کررد  ره بره منینعذابشا  از ک ار ها شدیدتر است پ  اگر سلیا   بر امیرالؤؤ
ل  )گرفتن حکومت( یا برای  دیگری مثل غرض عنوا  تدین و دین بلکه برای معارضه در م 

یا )لعنها الله( یا کس  با امیرالؤؤمنین هااینعایشه و زبیر و قلحه و معاویه و مانند 
هاشرا یرا یک  از ا ؤه دشؤن  کرد  ه به عنوا  تدین بلکه مثال برای دشؤن  با قریش یا بنر  

قاتل فرز دش بوده یا قاتل پدرش بوده یا غیرر مثال یک  از ا ؤه این کهعرب یا به خاطر 
اگرچه که خبی  تار در ظاهر  ج  باشند  آ هاکه  شودؤ  باعس  هاایناز این موارد ظاهرا 

 ... باشندمی و خوک از سگ
واِصُب َو ال: فرمایدم آیة الله جع ر سبحا    .36 ا النَّ ِذیَن ُهم أنَجُس ِمَن َخواِرُج َو أمَّ الَّ

ِ  َنَعام ال  الَکلِب  انَّ یِم الَبحِ ، ِِلنَُّهم ُکّ اٌر ِبُحکِم الِکتاِب َو السُّ َفخاِرُجوَن َعن َحِر
ِ  ِفقِهِهام، َو َکالِمِهام،  َیبُعُد َجواُز ِغیَبِ  الُمبَتِدِع ِمَن الُمخاِلِ یَن ِبما ُهَو ُمبَتِدٌع َکأِهمَّ

هِي َعِن الُمنَکرِ  َتِدَع َیُجوُز الَوِقیَعُ  ِفیِه ِمن باِب اِلمِر ِبالَمعُروِف َفِانَّ الُمب  2َو النَّ
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از بحس  آ ها ،اما ناصبیان و خوارج همان کسانی که نجس تر از سگ هستندو  :ترجمه
ه بعیرد  یسرت )کره بلر باشرندمر  به حکا قرآ  و سنت کافر آ هاچرا که  باشندم ما خارج 

 باشدم بدعت گذار  این کهت کرد  شخص بدعت گذار از مخال ین به خاطر غیب بگو یا(
شخص بدعت گذار از براب امرر بره  چو  و علا کالمشا ما ند اماما  فقهشا  جایز است 

 معروف و  ه  از منکر غیبت کرد  او جایز است.
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